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 لاتسالا«ؤ دابر ضاهر غدا او ؤةنسام وكت
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 ' 2 ةهءاقنالابنم راج شاور كلا تل الود
 0300000 يلوم واو ال

 ظ ىامدرشل لالا ف ول دالل ياربلا:حادلدورضج

 امسدندوم رج عوم تدوم ١20 معيدوااى
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 01 نجثلاورعاظ ضع مرشح اذ نيثد ل وصخ
 . نريفكم اول رخو نول بغت نم هورككارككسلللا
 دنبرلارن عزا مصاظلاع رزت ةشوقت ةرغذو
 ١ ريسإاوغح اولابرجرض دندربلاو هي ولاكابلانع
 وا نط ايلاؤعرشح انللصاظلاو دادس )دمك

 قولا لع لوقدودل 3 رعد لآ دؤونايزل١
 اذينللاورح.نضورلا ةدإب 0ك نانا ط_ةثسلبك هو 0

 نمولو باول !لقن ديسك ورق دفوف ا

 000 هدجرش زن تضم مولاقند تاب هكرصخ١

 ١ اللا فوتوإوان عر بيصوقددائونو
 ١ فقالا ]ةهاانتتال اكفكبول يبد دعس باكل امباصإ

02 
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 م 3
, 
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 7 سافل تل ابايفتلاب ةدبعودامميذويمخلل

 د نكرلقنلا نا ع اهنللاجر ىلا مب
 4 . ديفإرلا لاق اكسمقلا 75 ايا
 . ده 3 ضن أك ذ هينلاك مب ةينلا ترث بجاولإ)قنلإ ف

 مو دم الز نردد دز ملازم واةالصلاةحابتسا

 ا 38 مطرف لو هعذرب اليمتلا نعش رلا عاما
 0 0 ' بنوك ا  عصيالف ةرور ةرابرط ميول

 ال نو هول والابن سي إل ملل و١ هدم

 ظ ظ ' نرش ه لح نسا رد رسم 03 ضرخ ة ةالصلاد ابا

 ْ اهم ارهنسبا ياقنللاب زيناانرف باكو ةالصلا
 1 32ه + يدعو دجولا ميسو د جو نموت عسجألا

 امس تحل توم ,1ىلاب نيففرلا قعنجربلا
 اي وول وا'كيمستلا هننسو وف هداك

  لعبامر ذم !١ نيريل)رقمنووضول اكضياحو

 < تاوشاا اور عاش اللوك تاءابنعل زم رضلا ٠
 يف دابريرم اردو هوت ونقرذلا هحشنت اليلو
 بفرسيلا لبق نيل ! هرب يي اب نمايثلاو

 ه لعلوم دحرولا خ *اهنجاد :لبقلل جوتلاو
 0 اهريغووضولإؤاحداصال زم نيربلاف



 37 200آ8 درو عن منج ة الاولي داب دايرن
 داود قرشا ابل د ودجر خ63 دبع ا

  35١هوثكن ههو كمو بجو الد طف ةئاثلا ١

 ااا هديا بلال ش مجرم يلا اذيرلتو باوثلا
 ضو دجولا ةبررفعي ع ط درت د كن م رعاع
 ثق وموحو دخلن اراك نفذ عمزد ريلل
 ظ تيرعيمولا نم ١ناو ندندرخ زجر الور عزدا 5

 5 1١ :ءكدلقنلا برضلابدزلاداه ونعود! رت رح

 ١ مهمإعتسلاولهناسرياع)» أط نول كاف اون أم
 ناديي ولد يرحا عؤمولو لمرث انثوا مىضعيؤن أم

 . *اللاعييعي نادإلا غايباعينساوبةيكضالا
 00 -وسيجلاب قابل اهو عتسلل تاكد الافراج
 . ديلابلع دمت يزكب الا كف دعس لابقابلا
 .. ةعفملا اجا ةبسدلل ا. لهتاسم نول واف نينيرط
 وعلا 0 ناو ةاطلا ارم نافع يمد اء لن غرد كَ

 ظ ١ علاجا .تذانكك وتلا وص و ىنليلف ْ

 لع اوممتف املج لا هناوقل مثوذاعولو الا

 روض هر ابط ممتلا تاكد تل طل ازد لجيل لاغي

 0 9 ةسورطالو

 - ويسمي و يب

0 

08 

 سم ع -- دو



 انمي ال هرتنلا شر درب ناك بلطي ة رج

 ظ ١ هراؤل نفينم دو 9 عوتحيو دراجي الإ

 بلاي رييافعبسيل !لرق ا عشبواسحال!ىلتف
 جني ذر عودا م_ىلط جون ناومرذ هدد اف اكلنا
 ى اضيناو قيطب ناالكىلطلا مب عولسبو نقثرو

 الل لق يقل غي ل كن اك ناررلاع ةداعا اود
 نر درد اج لسع تاك ت١ اريد اوحرطذ م ةالصلا نك و 1

 صاصتخاد١5لاحد اوضعو سفن عجل نا
 مقبل حلا تقود اءفقرععباطقناد ا
 ْ م.كوافتو مولاغشراب ميل غءاشن حمتفذ رلاةوغيذ

 رشاسلل ل بعياعيل هولذ مهجن وعجل ناك ملا

 وعكردقوف وهو نش اشدحاو باتحاك تج اهل
 انكتخاريؤرماملعذ اني نال 92ج د قياسا

 هد وج وو ة جاوا نع الإ )يصح ةضلنب بكيلامو

 قالوضولا غم كم هل سو امرقفو ١0 عزه لعل
 جدرره لاش يح وغزم تيم هيبااتك ٠

 . ةنولجبز روضولا مامي زي تاو ةكضلا ديس
 ايو ذحل] مس خا طيح اريح ويكبزم يل 002

 ارعل منو /ضيحوغ 03 عد



 هه اكرهاطلاب ل لسغلا ةينسبرمزجإلاه عام ١
 حوسمللو بانل نيب اح ؟دعو دايو هتنجدإ

 ولددتوب نعفرس | يللا انا ع.ئتدوضولاقمال ئ

 مولا دالك هربعد جردزم يمنلااضعارجنينع

 .لقت مدعم صعوكو ثريا عفرلوخولا نا
 ا كاعربتابل عياننا ة وصلا ةحاراتلاو ؟كد

 اد د نعيووف و تقولال.ةمجنلا هبش أذ لكد عم

 ثبرزلاوضعلاوا ينس لع م اصتمق ازمبعا
 ًارنجالابول د تقولاب لحل و :ليقلاب)اعلاط ةدعس
 ظ اين ولا يا ميذ باىتل! لكن والا لطو امويذ

 همام ةريزالاممغتر قوق دايز زمنحبر اهو

 هلاجسدو نقولالبق نوكوراوقزجي١ بابلا دوا
 داير رم اح ةدرون ايهموقو ثا تلا

 .,تسدولا قاض ناددوجج لعل ابي١ام ايد ص :

 وجة عاج اانا إم ناكة عندو ظولازع

 , عيسزم ول وتسالعل نجاموبف)ياحاللاممعم .
 مشافد ومقللا 3 عسل نا اجوغو سشطعو

 - كيشلعد لياح غ تاكذ افييتلاانخ اي ةامىلام

 . لذ يوقع ميناطبب ملاورعمأوا ماد ب دولا ظ

 رع



 رياكدنب دلو !ظنولبلا ج انجاب لياحالاب نع
 ل وتساب وع! حلب متل ةوعم ::!عااور وارثلا

 وعد ةريخالا ميرال اسال ررق) باح الي وفق
 كلوز خد ةريخإلاةث الثلا بق دايز وم

 ملاربب ملهزذ هجرع ورب جرتولاف الاحد عون ٠
 وت نع ىلادوولالاعبك ثا درع )طبي

 لطبي الذ ةربخالا عدد ن2 9 8 د
 , ةالصلا شاك ثيح ند انلا اربَعَو ايونم مث موس رمي

 ظ ولاىكدؤصمتلاب ياام رع
 ظ يعد موصلاأ صور ترحب :بقرلإزكلل لجو
 عن اهمفذ اننسبل نئاثلا 7ةالصلارعطت بردي

 ءابرعظ شخ ىح تدولا قاض ناف يع ا/قوضوي
 لطببك داطفست اه لصلا تاك1ىاام !اهطخ

 لكلب مولا ريغ تش للذلا إي ا ككل لوسمحت
 ايرتذو ١”ماقادواهماغ ١ججواو ةالصل))طشق

 بك حونلارينعرعج غيوصفمد الص _ةوهو ٠

 01 ةبفتقملااوئينوا ةماثال 31ه ةقريمت
 يلحاررا عماد م غ9 يرزولا» ديشداف مالا
 د اننف اكم |. 0ناكدعيتسب امارس كر



 ممهانلاخدف دارننم خا ابوتيدو يوقف دئرخل
 : مكررا عقري اك ضاورما ماع دابر ءيضاولا
 ماهذدا 3 5 تارحإلاب اب اي قباسلا لوالاهانعمب

 . .هفح ناووشلاتبانس .لاسبخ نازل اللاصنا بكي ظ

 ناو ربو جاك جماككللو لدجك دربسعغل ٠-22
 دل ئناوطم١ نيت الصك ن انجرث اببصوب 00 2

  امواضقرب جب ١ يض ل! زال يورط ةرابط
 ٠ نوال مواده زن رصخت ال اهنا )3 ملام اشم

 اعاهنيعتو ةَز ةرانيلةالصو ايليا ةال"نيلحت ظ
 ناب هربل مي”اذا يبغض رف اتويالس قو ا

 ةءانج ةالصل ٌى!اقلطم ةدلاصللو !لفانل م

 نيعادرغل و فويف ةايدزم يشل ابوييقتلاو

 مل اميدبهح نيكل ةاللا نمت ول نكك :ذانل لوق
 اماددطلل نا ناني د ناوين جيتس ٠

 عنز لفه سو ل! راعش ورمؤ ةناسبام ةغر 9

 ل جرعلاب دم ضحمالث يح ة ه الصل ار صم

 . هلضخإل نيوعملاربخ ةسلعاملا

 مالا ةيهللب يدم درعا 9 لاب يزير رورو
2 00 
 000 0 ا 3

 ا 0 ل 0 كن ا 0 5 1 0 ا ال

0 



 ١ دو نلت عاملا جرع 1000 وهد
 كابوهو لول اكءلبكك دوو ديوك ةوبرش لد

 !ثيحررفعاما جرجس رركضيببا
 طعباعزم ثولو هلق: وسو حون عيدا :نعيبطفلا""

 دويل ع مولر اكد نويلاككيسنول و هر
 فلا: نوايا الزاحف كيك ن١
 سومر لنك ب لزب هالو لا ِهدانْيَق١ د

 و !امملاعبت هديغعم امهنم زك عرذو ىكرضط

 ظ 1 اعيياعشل«جيوانهنم وذا جيللابيلغت

 و يا حجرقام 5 ريو لصيُع م كديلكدلا

 ع اطف دوغ لداف لايدتسمم دال كمئغل

 ةرقراب , وهدد لص و مئارلل ادالخ قولك

 ترا الام و ةرهد جهقلا انعم و مرلاكممد ظ

 لونو نيلفت هب معي اموكسم وولاك

 ريا و جر و بلل ذاع
 ل ةاركسللا ةارمابلا ماو 5
 ةنيششلو ةرتعتلاة 7 دن اكو ةرهاط

 ماعلا



0070 . 

 اذ” 0 02 د ينم( 0

 قتيل وك رعمزم حرجا مدا.ملصاس ظن
 اهتمام الا ناكتأ معن د راك

 ود قلو يرصلاْم جراذلاما ارت
 وعيد غياملل لزملرئانلاد تعال افيد مالا
 نيلكو داري غ!كوجالام نبلو ط انطلكرهاطذ غلبلا
 لكجامنيلاما ميل نط ايلإو ليعيش اكن اثالا
 ! انيإااقن وقلت لوزلام !ناره اطذ ىف دال( نل د
 ١ هوي لوز وو انك ١ امو نهيزماشلل نينا سا صن اخ
 <> تولد نامزم ١ 15 قيلاباكو مداؤبانسركرؤلو

 ظ يمر الاعين ا! نيب يف قرذاكو اس ةقاشنم
 ظ تمل دالج» ليسويدا اوغ هشيمو تيللو
 "+ مجم بمرجج لاعت لاقط ريثما هانت
 وانت هرهاطد ذ هيلا ةورم دال ةتيملام!مرلاو

 هدالؤ ؟داوبانمركرفل دلعي وقلو نير للا
 اوسو جوملا ةساخب د عا ث أ مر :كتةيضقو

 توسل ا هاد زانككاو طففط ن وماما
 و1 داتعا لسا
 دامو الدود تالد اس انام ع

 ايف دمع يع
34 



 . «هراقلاد دارإلاد كتم نامرو كاتنيم نإ دل
 ميم مالو هرينعو قيسبلا اق اكوهور ئطلاو
 د اخو طقتتللا امو ٍةرلاوتزم ةاموكرإل عاوز امو

 مدس الاي ااه تل)زءاواهانعم ةيوقشدنمم انيلا

 لوبآ3إمضعبربغو )غب هبجاو قم ولو
 ه عيرو نولد مطنماانص )وزن يعود

 تلال رجالف عبدا تولزش ليس اعامالا
 .مهلالدةوقل اع زجاولا هز لجل عر طبل
 درسلد كنك علهل 3+ ولاسو :ساخل١نيعاقياع
 :داك هريهظ) نعت عبام ىقنولو ابلاغ تلا
 نمسلاو ةومن ةرانلانعزيس حسو يلعساايع
 ناك ناو ا.اوحام ,دانكوفلادانماو.ن ات الافق

 نكم اولد هوغبراو داوم أبو هودؤنالفاعيام

 اقلام دعاض امينا لكد ذوقي ول هوت
 اماما وسلا عيالإبوا ب عا لع
 ناسكباو دوعإطدا جابمتسإؤ ال ةبطرلا
 4١ ل10 مقر خرب مرسين نعكلد

 اواو سجد
 اوعفتدإلاؤو با يصصتس ١ لاذف بيازل ! عطا



7 

 7--<+يهييب < 0 .

 2 اخماد 77 66 10 2-0

 3 لوطا نيطلا] هلاخو بمس ياورلاةيسز وجد

 عجوارلارسكدو زمر ف سيزلاو ق دايززموفم

 يزعز تا ذامبإو عباملاكاهردكوابلا
 نما تاؤند ١ ناذ نهيأ كرد ككانتفل كا ةربراعن

 7 1 : ىولورودق عتيامش اير الط هرطية ولن سك زولكب نيعرم ولد 0 3 9

 متفرإدا ا دام خدد اذا مسرب طق رزآ

 شوا عش ان مدعل ,وضورعنكر ل لانج ا
 007 دذاحرادرذ ابو موعو رطل اريج ولد لجنود

 ييسر خ ايرئ او عب قبو رولعو هسيمتت

 ىرسعتو 2-0 .ادارركلا ارجدارلاب ء__وتلاللب لدغ

هد طوقان ا غيرلاب هريبعتزمالو١ غادر الا
 

 قزكم جات 2 ولم جرم اهيقسإلا حو !ظئلإ

 صاطرما<حاثإلت حعيس و !لسالاع املابل خب ظ

 وسو رلعمولا طم الد لن! طول “ا

 ماوشبب راوي يزال هاقراك 3ىذ د تيح ةنوح

 ىنحور اجا دئالنب نتسيلو يفاثكهاطماهف

 57 دا 0 0



 رفاطلابواملاريخبالوسايلاب رو هانعم ولام
 4 كن الو ضتمحاطدوبا اولا
 7موعطلاك,م :ىلا عك غب ورسام )بصقل
 ملام مولا 3 .يومعدو اهنمثبا جنس إلا ع
 نم ايام ءوطياغلاو نا هص عمال واهع
 3 وو ل زوبلإؤ دفششحو مايقلارعنييلالا

 2 د0 جمان مننا ناو ناتنلل ة وهام ءذإ
 نوئاصلاب ! طيقطضرت ل عتدتال ف داعلا

 اجد كني سال! إفنديال تارب اهنا و

 ةنداكن ا ىنيجار يذ عار طيناكت 5 ىف جيال
 تنال هنعمل ووو

 رجم امنوكيو هرياعجرماجاازجات

 ظ 1 ني 1 ةيصاا )دب ذاق تاليسلبلازغب

 ظ كليا رصعورم لع تلازم طربا

 00 بحد ني عملاربخلاة قلص كورلا عم
 ُ ا 52 نيرومداب منسق فم لاب ملال د ستزخرا

0 

 ظ
 لحب زعقرارلالو وه ينزل ىصك لىك
 تلا ا



 5 اا ل ووويخو
 ١ فرغ اهتقترذ ورم ايوه حاجة ورنإلا ظ

 وي .٠ ين يجي موج
ب اللا بمكب نيع )ناموس تام

 < عا

 الغاط دتاكتايوماج تسخن اف اناؤمزا<

 سعر ماجف بعوامل كليا )سغو معؤر

 وح 1 :اناي زها لح اعبس لس غا< مخ.

 ملفي تلك, ف وا كحل نإ ببل_
 ظ

انماشلا 0 بو بابا ايزهالواةارم
 ه

328 

 0 جاني



 9 تا اعاطبابزحاحييطقمملا الجم

0 رنه داكعو رلازمككلا
 . نهيازح ًايرنمزتل 1

 ليقدالل اه وزمكالاقوا
 نعاس! ةياورأ

 كلابؤ )زن مواننا اراميتلالط فعضلا
 ] بلك يسبق و

ر قر ورل ]وبل هرعرخ ولودو مرلادربوتدلا
 7 دزكلاو

 . يقم هجرزمالكو اميجيتي نإ كاريغرم كلاعب ارثلا

و نان اكيوعطعبارت ريغ جما ظ
 و اوعب اش

 تامرلابراكم بارلازم جاولاو لمتسموا, ريم

 ديد اءالضالي تسول ها عيعفا دا ليؤنمو

 تبناقإلا ياا بجرلاب ل 7

3 + 6 
 وعام

 ا نارا ضعبابماياسنك
لاز مورس :.لاهلا غلا مود 1

 راسغ الف موياس

هلام زربلا وهج هنعوعدو قياس ص فاد
 



 الط وك كاو تهديد 0 ١
 ماعودوزاادابم درا م حأ ها ةارخبلا م رزع

 يبس 3 5 :-اهلورضعلا

 ءجابرلا ملكتيضقو امقفويدهزمزهؤعبذ ينال
 3 نان )لفلا ام او اضداه نا جوعد مادانتض وإلاو

 اذا ذاربزككا اوامرفاب تاب ءنئكيرطب امنارخا ذانينت

 ١ تدزؤيفي هريغت لاو زير بطي اغا اكةزيعن عت

 قابلا ناكو ءنمرعقن ديل هزاع وا سف وقي

 طويلا باخ صك سا عرف ظ للا 9و لجل وك

يندل جيص م _رارزتزس ال3 ربغتلاى ا
 ١ ديلا ن

 - .هايئتسإلا 4 جلا ويدم نسرطل! قالا

 3 ١ 20! ملا نيويكا و ةيبولا عيصو هرخو اد

 ”2ةوصل و ١ ةيبجيزم جل رت اس عاملا عسل و

 لااوإلا ويس هرسارلا جوة ةرديجلاب 0-001١

 ياص اله :رولذ9 ةروض ولا ؤاللاب نمننلا

 لعام ج 0 ا
  نيداللع عدم ع حابكما ةديحت ماعلا

 ' هللا ءخرملا عفر اوجه لل داوعو

 1 عمجل» نن وعيد اطراف ١ عوف ربوسارلا مسك



 ندا ايكككد عننم”ةعؤرب ملول هوم فرب

 اداب روض ولا !نيننلإ ,١2 سلا: ركآللو
 رغسإل وفيت زغب ف اسم نيلاج لا لسغ

 ميلاعد مقمرم هربعل5 نيببل اهلي مايا:ةتالكرصق

 :ليلواموهرصق ريف سور اسس وص من
 سا طسرراا,بيصعت تابحد لك م يتلا لا

 ظ ضبيلادو مايا نش ىشررذاسملل ومني ١س : دريلاع
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 و١ .عصو الا ماب را
 :هبارلا ليلا زمن م ىضاطابو رست ا
 >للراوضولا ذيف دايزدكرغو ديالا
 امري ييسمالاو ايولانمول وه سفك و ةساخجلا
 © رم اقنابووضولا نكت ايركتب اك امال
 ”ادعل4 ذوعهل من دا ودقل تدجحخا نموعيملا

 توبتعاف لكلب لخبري جلا تقوناكفذلا
 نكلو ةاولمل زم ادءاماهريد عيسي نمشوم

 كم قفذلالم لح و ةضا سك وح
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 تاولصلازمامرإ ا عامل نا ىسماغا جرجد
 دوق كد د فنزل !عاسبل ىزك اهجرمط دولا

 . يعفو عب امدح ناكولف طفف لذ اهدا لك هد
 رو رطخسرم امرعسسذا) دولا عك ماوفك
 لغفين !امرضاكذ ار! لف وكرم غار يخاكومعد
  هاللماكلإرطلاوزنلا عزن بجورخا اضف
 . تاكف اووف اعداامرإلا ةبسنلاب ثوحت

 الفان قفل مسيتملا ام !يسمالف زعلان ناذ
 لِورِش ةمورملل وربط نام ل ماوجيو اناا يسمي

 زضحاعرح ولو نينيالر سال عسم نانامل اون
 م” ماقاعلفس يسمع إنكعو صقرفسرطاسن خ

 لب افا ناذئافل 1 از[ نحل ةرمطعل وز
 ملوث عاككؤب يريغتف عونلا بجو الا نوم
 هد ةريعالم با هراستعاومملاعو يقم جسم
 تاورضعال هةلابر بلت يهل
 هد عيصوسم عيدا يإ ضف واط ةالصو
 نذل جس ةثسو مرقلا ىداحل فدل حاطب
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 يرسيلا ؟ليعضي نااههنيفيكذ ل د2 ةاط لح
 ملام غعباص ةربظ و عيوملا عينه نخ
 تجرم جباصال )ط١! كر سيلا در فايس حاملا
 لسغو هر هوركمو ميويرعباص!نيياجزتم
 ]طور دايزز مزولل ضضف لوقو نذل
  ةقكفجيلاعرحلا ايلا ةورس عين اوج
 ثابحو صرعوب اوبن نيود )زمربطلإل اك
 ميهامرلسغو يلج ولسغإ بة هسيئولةؤباسد)
 امرلخيي م ءرذك حكيما وعزتي ناالوسل عملا
 لسغ مابلسغرىب اجلس لد اولد يف
 د العزنر ناحل زرع مل ايرلخد او يرخإلا
 . تاو ممنواأ م ةروط ن كآبييناش ءامبلخيب م
 متكاو ل وخد والا ١ تنل ارضك
 رضوا مزلا ىلا لجفاذالو ماك سمالا كلو قفل
 .يدالنسفكواهنلاخ ورما كوبل رلإ)سغو
 اجعامو يبس ارم لبم ال دوصقللا يعوتلا بت بيس جنم اور ضيا ذاع طيذوك
 ولعن اهبل عد اذل اكه وكي و نعم رسمهزم
 دس الام_نم جسم اهنعوععمس اخكزذلاب



 مرئللارتاسديولاخعبادو ءرجلا 3ه5ورلع
 لورد زنلا فيو لد يداعجهرلثس زم ديبعكب
 - قابلا د ذالباعم) ةماهظيامكناطبلا تقرع

 2لادزنلاولملل لاعمتج اجيرفاسمل بفددرت ٠
 ادعقم سبا ناكولو ةداشلاب ةوجام ا عدبغو

 او اان ركن اعف الخ
 ةجاحاكن ١ اه وغدا دفيطوا نعساط ارئادا

 .ءامرجو لا تاكو وفي عيؤوشسلاب هسشي
 انبوكي ينل اكيؤكيناف ف ورسمو بوصغك
 ف دايزيوم 2 دابرسراسو ىو وا بوصغم
 للاي ا زردملا] يجزم هذوعت ا الاعنجنا

 بغل افالخرم اليو رعيال ع نمالاف ريطعبصول
 رص عج صوصن اييلاؤصنملاف انذالزم

 74 ة>دزنمخرلا نابييعلا عسمؤكيج
 2 مكن كسل عالاقربلا ٌةجاهلاءوحلوذلا
 .كريلالدو نابلنسال يلا .ىعسلللباسو
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 جد يساورصتبب نإيفكزلا
 ك3 هربع عر هل فشلا

 نيلجرلا ع وسمو ب يو ظ
 مفعشمل ةبانكتضاقتلا كرم لعرب جاب دم يض 20

 فلعربا و١ نونا اهببيجو تاق يطع والخ

 لسخلا 4 بوجو هد عرس وص ال( و املاؤالخلامربش

 مددالوشمانرم ١ تاوفص عدس ويخزمونلا ل
 ف 6 ن الؤسو١ نيفاسانك(ن 1مل سوريلع د اابص
 طيب اةامركك ب انجزمإليرربل ايل وم ناليش الخ انف اف
 ياشلا دس ةح ايدل هيجرم اكو عضد لود

 يدويرط ىاوربب ضاقتن ١3 دانل صج! طففلاد ٠
 ف الخيب ىنذللا تئيكق زللو لذلار م هسا
 ه ميرجأ زم مايساعوتدو ويعد نيلجول| لسع
 يا ناعيناس المر عاصي! افيد منول أن

 همس : د 1ك ايي نك لوحو ملاع
 اعرض ورب اعينس هب جوك فالكم اك
 هت دييس ةرماض د15 ندا داسفكي دار
 كيسان 0 ام هرضيفلال با



 ناجم داعرشد ولاش ذا طداولاضاحلائب

 لاو نص وص ةاقوإؤ ةاملا حرصق ام حري

 نيكوعلارب و ضيا ١ ارحل: عكبولسيو ميلا مهيق

 < جيبيبت هسزفا مدا ةانباعسا كو تدازه
 عستك ؟ابوبق مرلاةادولف ابدرفنال يرق: ينس
 لاق او ال3 الا ضيح ويف اومطو ضيحعس دال أمم

 قبعو حيراوي والصتم وة راد موبانجز
 حنائابربلا هام وبث عنا انمرط هولآو تعاسد
 نهاقتاسالا »كك دك ةعبسيوا ةنسرلاغولصنت
 يمر نيدرنر م5: كسل عسل و موعف اننا مام لا

 زلاناكأ داررط و ميج: ءابلاءاولخ لرش

 . ككنآ طلاق ١ نوكننا هزؤشعت سغ طيشلل

 صيخنإبر رطلا نإتطيح نير د دابزب جرحو

 مار ذدكا م)51 توكي نإرب وبعرراذ سا انو

 نب باعد عاجالايرطلإءا د ءككرحالو رخلا
 ٠ ماصار م رمادا لمو ضملل لاعب رث#
 5 ارم وهو نسافنلاك مشل : ب موحو لاس نوزذم

 اهريغيو ةلسزم ::انجلابمرحامشايب قامسو
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 ةإلا تصاح اذإوسلا نيكملا ع
 مر احن يا

 0 تهمس سم دعس
 ارسزيب امقرمابعج عتمتهرموبعلااهل ناكدتتم١
 - رطل لانا 13١غ اق ةياكد ردع غوص هتك

 ضب املا زمو < مليس مسو مكرم داعو
 5)ل:5و هنسح وه يلسرلل ! هادرإز مال وام 1-7
 لسمربحلي وونلا ةرانتخاو طقثوووطولا» 0

 ”ورفملاصص خلص اكل لشن ]كاوعنم ١
 ٍيلاعت لو رثفلا خل ةطو قباسلإ اكزمؤلا اوبخ

 ىزك ثولاي انس: رعل زهوتلطفاسنلا عقلط اذ
 ةدهكز عيب ض يكل ةيقدو ةرولاث يب عرسي
 ظ ىلايسوصيؤللاة دم لوطب اهي ضن رفونعلاو
 ١ هنيه . دهعوح)ؤ قلاط تاردوق 311 بابؤيوكذطمسسب
 : دا الوهمي كد 3 ةقللمللا وكت وا كتضمقلا»
 #0 5 |يةلط نككالاي احيدا نمار اح .دانؤارن نم يهد
 1 !اهنفلط و١ا.ربلاط الد 3 اوقلط وا اهون مرذ وعد
 1-0 ا ا 5 ,رمالطع عرجالفاهجهننيبواهنيب عمو قاتشبد
 0 نيم وود اوس 1
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 ء ةبناثلإو ةرعلا عدعلد كلاثلاو الكف ةدعلا
 ودار قالطلا ىلا :جيللاوعشللا لاللاههربلو
 دولاب جرن و نيتريزحإل( يلا ةذب لثلا[بتجاحلو
 لم ض وعدو ارم وع الباب اوسبايقلطولامابنم
 فاح ىزعتزامو منو شتسملا لمن كم . مثاهريغ

 اسيغاو عياجالابغولب ضياع ا يرؤلعتيورلوقرم ٠

 . «نم ذ واوهطوقس دارتساف ةرعو بالرمال
 "مدعو ابلاه«يؤوايس اد عاد و فاوطكرنو لوك
 2 اوصكصرفؤو لاك عام الآي حالصخرفاضق موزذا

 مونانكشياعئيريىعىصلاربخلاضق ايما
 7 تاكو ةالصلا اضفبم هالو وصال ا ضد

 -سيبعدو قشل ايحاض انبجو ولا زيك مبلل
 روج كا ووزلا طوتسوهريخبزمل واركذامب
 ”انطك هزت اكد كانوا يوج هلا
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 ص201 مرن نازي :
 ولع 0 7 دعواهربب طزمر

 سل ب« دع رخزمةابلا شيش ع

 تايقدإتعم 7 مرلا اهاونباام لو 2 خازم

 هزي ربغو يمال

 2[درد انيعض و ايوقاهميرميرترموكو ةزيملاف
 مفتي م يجدر لان عميونلاةزيسشلا هلأ

 رعد هزلاىب كيو الصنم دلل و مودل ١
 .  ”مصضحب لصلملا فيعضك ص قن الو ابريلاب ناهولا

 فبعشل ا امويرئعتيسربرطلا 30: عضعبب ظ

 رب اضكةؤددادج اريل نم اىيسإ

 ىعل اكان انننع_ تعض ىلا عجرب نازاج ل سغلا

 لطس ودمار مافيعضلإلعي كوفلا ملفنا وسب

 مالخ الر مالك قبط ا تدوس درس هام ناك
 / 1>2ةسغوادوس نس ماي

 اموب ةلمولام فالح ارش أب مدون ا نسمح
 . م مرحلر يثار خال انه ورع 8

 دكا طرثما ام ا
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 اجره طلق امتي امد ةداعلا تود
 31 م ١ اهردغعو هدغو جيردملا روج رشو تكوااك

 . ئاطش ةرقهزكك ثلا عونب هدلاةالم نان ةزيما
 ططيرغ كل 13ئدزن ةقباسلاليبيتلاجلا درلاطورش

 . مدل اارثبا تق فراع ةالتبس تناك نا ايلو
 طار تب ايفاونكك يف كول 0

يم انلاسودل ذو فيلا ى يلا د نا
 تخت

 "ةرطع ةداعاجل تشرق د اكتلثذ حجو عمو

 يرد مرلاارتبا تف د فخد ملاذا اماريل انفي

 < ةزيهاريغ تناكناب الك قاّيسو ةريمملاك

فاحاتةو وارق ات اول درتق ةق انعم“
 07 كاري :لظ

 22 ةىلا نا اعين حرصت د دورى ابنك

 | 23و ابيطقنور تغتفاهتد امال عتصنتت كارلع
عمد رميا ستغتذوانإل ورلا غو انتداع

 7 ظ .مىاهتد داهو

 ( 0 اذادرلاعا نوح ةرمم فلعل نا ةداعلا

سنداو) كئلاتحاو اهل داعةقفلا
 هج متاك كع

 اسوس
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 اتاني داود يغلكغا تيدشفتي
اند هريختم "يسن و انكددادوؤ

 لكلا غ7 طم 

 نمل ةدابعلو توكتذرمبطلاو نيب لل ادهبطجرج نمد

لال ةهاطكذيدرلا تيزنزملااهلعتو
 روطكل انح

 ”فوطولا ابو ءاوقزع عاوه حنأ ١3 هانهيؤانذ

 '  «لاتح ضيا كماله عراخ لاو نسعلا
 ظ هد ان نار ةزب اهب ةالصلا ية لفوام ارم كلا ظ

 دمدو سهو

 1 لاسعلو قوعاش ريع اه ةوخم تال نب ايلالع

 عطقنال اة حارنعرتقو كوخد لعب ضف يك

 هردجلك اطقنا تقود طع نافرميدلا مرل
 ظ هه بمول (رنع عجز سفكاابيسزل بوزغلا

  اطقنإلل |ذ>8ةاولصلاو ابل يدوتتو يؤلارب
 . هر رابلل رخو هاوسام ثود بووؤلارنع

 ان اك ةض |قسملا نال يا سفك بفتغ ةلشللا جلا
 لسغلاو ثروبلا اليلقت م ةرزابملانبجو ااا ٠

 هدركتزكميالو عاطتفمالا لامتحان مقدام
 .دلصملال ةزح | ن١ يسن ةالصك هيمو

 اهلم راك وطقنلا ةادو وذولا سد ىختاهل هزل ةالصلا

 20 تاكل ملاح 5سافنك 5 اواؤنلانس اسف



 ' رطل ييضملب ة وو هانم ةززلا محد .غافرعب
 هاموي ندجبنا نالاعواموي نون نوني لاو ةج 0

 ريكلاغرلا قل © كنالصلا_باكت لاب
 اينما ردد و مل عدايا مييوزدح دالحت سا لاق
 لصإلاو ملسنلاب همتتخيريب 5 فتفم لاعذ )و
 ظ اسوس اوفكايا عامج ا/لبقامربف

 رسالة ينمايج سار ذاديجتمل ا

 جلو وك ارلاسدلو_عجارا لز امل ةالص

 ١ .١ لزم :اعجرحلا عاولا نعنرإ ىلا موياكقاسسمك

 ظ دج ايايرجو دل هحرصفي متخحو نبع
 ١ نمر ةالصلا تبعك وو ياوهدةءاذإلا
 0 ا ةالانه زايد خالص ورح الص
 ] ا 15 دالصو نوال ىلا ز لذ ةالص د5

 10000 فيز ةالصورهوم ةالصول )خلل #تاعا
 0 ايناثوابد اخينا ءايب تاسع مقنع

 ,ديربعرماد وحو لو صحصقب ظ
 ناهد ةاللمكرميانكلا ضف يومه و رلعاقا

 اما نايثاهنسو ثعلاىةرلسو قران ل6 ظ
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 دعاماعيوزجد واد ياربنج دعاهم مالسملا

 > حلا تعبت دالددرلا كلل دانج و لحادوت

 . نكار ربع ب عوارتب ااهلرجل تباندارتبا نا
 ده كني !اولن اقوا هنري رف هنا تلطمرب انما
 تولع افلايوتسياكملاعن رلوق كن هي ازكك لع كلبا دو

 ظ لاض اذق ينس سد !دعوالكو لوف نيئموملا زم ظ

 ب اهلاوسملاكوعوو ندوءانكد ندرصاحجلا نيب

 .. كلف لهذ ورب قلمتي امو يرث م علطد ادءوعجاع

 ارلا# اخ وركم عير هؤورعمرساو يلة: هابذو
 1 داي احلريكل راو لفص !نيعةنل سس عدة

 اتسدنسةالصور ماو وبل نوسكة لصد !درانم مل
 ١ 8و ةالاصو ضياؤلل ٍفاهرذ الصو ةجاجلاونع

 * ًاجهالتو داجوتةالصو م5 ةالصواهربكوو اولا

 ةالدد دريس رن ةالصو مارت ةالصولبللا
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 اج ع سا عل م - -
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 0 هع ١ ةولذد وجدو حورس و١ "كسا :

 ناوطلىتعكمو حاملا وضكق البر اهرعغعو

 هلا ىسكأا١ ءلقو تالا هلا ف

 1 يمال تاكور ابنح 2 نازإق فلا لعرسمملا - ظ

 أمو اًئئرل ازمريح يلا اتعكر ملسمربال انعم
 . ميال كبط اوم اهرلاتل يجول

 هد كا ذالعي ةالص ورث 2و ةزس ةالادو

 ١١ صحخالو ىبسيو توللبفتيالاموهواةثطم حن

 .عوضومربج ةالصلا كيج نابحئلا بذل ل

 ' ديو ::لصلازماهرع3 وايئاعو اج امد ايي

 ملوطدو فللرو جرو ج:قلاننع ةلكئاع

 يقف 9ااجلاولاو قهلاتلا 52-6 7

 ا 0 غرزشأ اماع: نيلاب فو تلاع ماب فو ىيبكلا ظ

 ( 7 تاو دولا بصر لوف طع عصاصتخال
 اهرك انلاقسنتس [ؤ ىعم اه لروما راع الاداك

 ا بج > واه الخ ز ماجور رت م ايريقز امج

 ايف تعال سب حاولا فايع اسف



 ىناولب عكر كل نه )عناق تامزلإباهتفاثل يخلاذ
 ا عاو اا م عهاط وابهصاو تضورلاو املا ازهار بو ءاحاو
 6 دنيعإم ناو ةبوتسمث هللا هذهشا

 ذة ودنع عوف ايضا نك ل عني و شلاستناد

 ا امرببسس نال ركل! رتهكر غانرنعامب دوجو
 ا يونا اهميس رجم داكن ١ لا يحال اص النعلرش
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اهذازيعتي الوسم هاقر ماتا
 دا ذا ثيم هل 

 ظ

ل فلست )داكن ابنآلا هسة ؤصلاو
 ظ 1 جد

 ٠م اهعيرح 3 نال "اور عام اللر طن

كل ىل والأن وكرسي نكل >1 دا ىالاطام
 ةإولا' تو

 ظ
ْ 

د وتد الا دليلا ةلباقم ابد
 ا ! 1 ف اوئتمرئاوعل

٠ 

 م ماليا ة روش اطل ننال. دانه ف دين قعيكذو
 ا 1

3 ١ 
 ٠ مدت دوب طال وابا عنم عيل وك نا ايرإفا



 ظ ب يعم ناي ميك ير اياكم اداب راطو اع
 ١ ا عجاف اكراتالفا 7 ضخ اطل لا كيا !!ماورسأ
 | ولالا رش هز دوا وخد فصو ور اكيفنكي ملاذا
 ا ذيبان وكوا+اقمإم جمر زال و ةتعجفو ارياوت

 1 ينلاوعةالصل وريال طورشااهيو وداعا ام
 1 ناكراف ةانمولاو ظ ينم وفلل اعرلادمشي ١ ةار دافع لو لرلع مص

 هكا ذو ايدك الا موب اخو ان ا
 1 مل 0 ظ 4

1 

 ظ

0-9 

 ف 5

 2 وافسلا يفي 3« ل اقرتجيرا ماكان دلوع ظ ظ
 ال دنم يصنف زلا زكا اراها غلب ولنا ادن دوم سر / :

 يباافوبعلا بعقار ا اضعبمولو قرربزو ١
 1 قيد همادنالارتم عم سباك لح مقلع :كلوؤدإلاو نش ظ ش

 ظ ظ نوعبد اكد مدزالتا« خناللو مايخله اجا 0 الاه
 2. ثالؤانم 1 هسزلنرتماوز دم : ْ

 قم الرضا اذزيمن/ريجيصلاو نإركسلاوريلعؤلاو ١
 ظ 1000 الثا ظ /

3 

 و :
5 

_ 



 دعن د|ملاوضيمدايصداةلش اهكولل اودع جيا ٠ ٠

 اضا ١ ظ
 لصالاد ماك هسيدئ فل حرس انلانا ماعكاذي ورب

ز) مدع صال ذامنل اهم وج
 انرلإ 5 اهرتنل اظم مد

 قاهباعت اغعم وز ةابساول نع انيبجك مزن نكت

ستال اب امهلاحؤ وسر نكمل لصالا ةمور ذاك ضال
 * مالا

 دجبرت اطولوؤيسلا نجلا سزدتزماعمرج عز

 < دصقمواقدزط يف حجل نك كالا اهم وب

 ايبالو صلال تق اذ ميد تنككف اتي ١اهنيفوصرنل
 ب دا عون اًع ةاحاعويرنع ب عوقب اك

 ةالص د عاؤرلا هاذ ةالص اس وفاشل اداتخلا وأبو

 نركب إىلَّعِراد اهعمركذ زو نافسيع ةالضول < نطد

 ناكنال اقي نا فيما ثايبو ىوزلل لس ةالددوو

 م نع اساله لومبا«“ دن نيويقيوب ان تورم
 ىو هرج دقياطو منجي دزكتمتياعر
 قصر دواعي ملص ديو ماما موطعج

 دتعاو عقم وزة ردو بر ىك وعش ارا إذا يصرخ
 ايا الرس دانا كلا ىف وطور يك بدباب ٠



 '  لوالزصلا ورعاقداص اليو عبدا اةكمرش: هوز
 "2 اهالؤاتو موتتر جيانا اهيلوالا ةعكرلا عم
 0 بدعم كلج هالص هلهذ نانا

 / وتنال كب ق داصو ملسم هاؤزاكنافسعن

 كيد اذن! لدالد طالق خف نفاد وكر انو
 0 اهيلعصددزدإيززع نهورف انوموئدولد
 لحل. نأ« نادل صال جرش منجا كد ريت وعد
 غنمب اس إ ويف وا دلبتلا ةبيور شا اهرعو

 14في ةماسال م, ذدابز غدانا ل هوت ال
 نس م . ما يسلا خلاب الشوج رالف ةزعلارجوؤي
 ماج الاص : مق 5 رنا هيض العر اهنويداثلل ما

 ياها تنم يراو ماما وريجو 0000

 عيصس ودل اج اجو 2تناك نت لاك 5و رش

 1 بخ دود واج الص مبان دوم اه

 اد تكس وردلإإلا تبحدلا وال فران مولد
 . يورولا ةبكذ لشن لل ةيزاثلا ممل صخئزالا
 ] لحامل تبعفدو تّءاو ةالصلا ناك وال ةإح و8

 0 ةقاقر ضال غنج انياورت ةجت اد ىزخلا حو

 - ظلال ةزكرم ادلسلا عفانلا اعراتخ ادله
2 



 * نعبر وكردل اهتيفيكب ملا هذهو بالرضا« طوحاه+الو

 هكهارهادر عاذرلا ةازب موريلع. »طعس وية

 انلارولدك :ؤرغ ةرم كن ترماصي ناو نايل
 ديد 2

 1 ريل حصن وسر ة الص زهد لقانا

 0 لضف ١ |هنيفبك كن واضياا ناوهيشلا] ادكاربرم لكس ولطمب
 ظ

 . المابتم السدو ئتفياطلا نينبيفرعا اجلال هزحزع

 ١ ذاك ازهر وول ندا لفت لابرطوتغملا الد 1 هزه

 00 يصب ومنا ةياتمابم

 ظ لانو مايك ه وار ,نزل )و سولاج: 3 ئيذ ١كلارظتناو اهب

 0 دسم. لايششل] ولج لج ليرات !لدع تاكل طق وعدو ٠
 ا ا ش1 كنور فرجن ايمو قرف جور  م«ةر فول ل ةال

 00007 دمك . ةيئالاب زيتدترةؤي وسيم ايؤبؤيس ١ مالج
 ظ ديل اند :مكل )يو نبأ تقل ةرلقتخيو سكعز كد ا ظ

 :لو الر دينتلاو اكراظتنا عوض اوم واهل. ايفل

 ا ىو الخد! اد فور نشب ملال

 ْ 1 رفا وحظ ١9١! منععفو ولذالعلا ونمو 5لاتدقلا يق

 06 ظ سامبا لورض حلا فومذ وطرد اح تالإوفق
 0 0000 0 فوفلرتشما ناو ةزنؤكوصال/لوتيذ تول دارلا
 ا ١+ ادرعو ةايتيمو اناركز نكما ”افيكواصالاتقلا ملاع)



 ١ واودهتخناف اق دايز زمؤحإلو اقداد

 | - بسك د نأكا ذإج 4.5 ةسورملإ ى( ذ لحد ظ
 ( 2 لاطو ةبازل ا اجلب ةليقلا ئفرغادلفلاتفلا 6

 حياه عبالتدازن وهو تالص تلطلنامزلا

 ١١ _ قلع ودو انوديو لك ارك وهو ويصملا
 0 هيدت اول معنداد العون اد تاللص

 | فارغ ضيالو الص كد لو ةعزبتلا 0 /
 : ١

 : ا ل مع ا

9 
/ 

. 

 هيب .٠

 ١) تحلصولاتسادز بورا طضيملد
 |  .ةيليك رع و لوزئلازع لعملك بوكرلا كاك
 | هاذبرو بروكلي رطض لاو طضي مند
 | قفز موصحؤع دول نونا زورا ودب
 عبس وكزم عضلول هلاموزعشنمووضعو
 | تمطتعيل يلطير معو قزف فرو و <

 ١ لل دحر سرج بيتو وحلا و جووهو بخل ظ
 الضو جو عيدللو ةداعالو جماميضتلايذ ا

 . و ع

:. 
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ىلا مسايقو ايرفالخ دن مه رفرف انياد> ظ
 هلا ويم د 

 ىويعلو بداقرل امرز رشد ايل ن4 2

و يا عبسي
واذزحوا عبس 

مه قرع و١ ةرغ
 

 ظ تو الما اهلك ةدابحل العشا ل ها

 14 لعفل قس املاك وتس! ةالتقووعب وكر

 . اس اياه ادا ةدابمل اعف كو ه ه دانا

و تةومزم رت اق اموماتنلان فمي
 ابوح

بم يؤم ل عكذاكزنن اف! ونه ضو
 

كل تفك ناد ردا علقو مران قم
 ١ ىضقد و

 _كاؤؤم ع ماذزم بوصل ربنخل در يجي امو ظ

 ءاضخإلا مدا اءاجركذ اذا هيي ضيظف هت ظ

١ 

 2و ومب ةافيزا طلال انك دتسملفنلا

 امهيب 'لبيذ ةضاح وف نفاخ تالا

 ميفذق داص اهرششوف فوعلص اكءريبمنوابوحو

 اليك مضقيف ص اجل” تع كريم نآ منكم ذا

 2 دو ُُط 1

 هقول وانما معاة رضاحةمع وشير دج قدا نركز
 ] تابخلتولا قمار ةيزعمتنياف جددوا عبسناوا



 رب معد مضر فرب

 ىعرو م كا وا اهحطق رصيف

 | ددداةارعدت قوكرو:تدود

 5 داي: نلف ائم.١5

 داق ترضاكلا ,دأ6 لبادز# تانويحالاو
[ 

 نك إيد موش رست جك ذامداص,يددلال

 ياعر ارعاةدايتموإيراع قصالاو ميز
 اوشا ةباجصتافاش ١و١ تمولامل

 دجور يدرج بالو كخدارنلا نيم !ءالادجو ناذ 0

 | 1 تي لفات سدت دل هام[ ضال 3

 ةطبرقد لكوطنلا ب انز ١ حصإلا هركذ

 | لع اهيفيوو لزم و لصالا عبو سال

 ا تقولاؤ دامت وبكت الح
 ١ داعارل سند !ورؤلصولو د

 يزمؤل 0 مريغعو داباتول بول

 0 رداوق سد الروطجا ول! العنا 38 2

 لذ هذوخت فر نبال

0 
 فيك نايل دزاعمل رام[ ةنكبا 1

 58 هالصامزب هياكذ ةدوزطلل ام وم ول ةيزكما

| 30 



 را

 دالك 7000 ا١ود 10000 ةرزع

مل بكت اسد ادب هلام لم >بدذوعر
 ىرامم ١ كا

 قخواوجاهانلاز اةتشالغ راخ متل وامقم اعيعجر وز

غل هقدؤنلا يصيد موعوارم ةدابز
 ظ سضجاتوب

لصام نا قبه رماإإ يبس وم
 ماك[ ذ (سؤنل إب واي

5 دورثعوكو بولضلا اجانخب
 وتل ضر الق اخو 

 ةيقايننم عض ةذنا!زكو ازا ىف تقولافالواةعقاولا

ىقف هالاصلاز مدعم وا 2 يضيع لا مقال ظ
 

لا داوم ةالصلا زا
 يعرقشت مكر! نقو

 لحؤلاهزكتل قابلا ظحمو ره الصلال اوفا مظعم

 تمالصر اب اجو دانؤ لاهل اًمبات تةولإومد ام

عسم لهون هب اوماكة نسب فنيل
 ! هريط

صل دلل البق خاوويراو صفات ذوقلو يع
 1س اف

دكر وهرب العابد ال
ىلالا اهلا هدو دإإك تات

 

 ىرقشتلا نال, انرفعر ساو لوق ميداوياش 4 ١

 نوكك لل ذواص الا جرش سيطر نوب ين صتخنال

 2 لاذ مجعل اوربا عول طل ارم بتقو
 اهرخاتوضذإلانك د يؤ ١ تفوزطم ةالح تدو

 يفاههض 4 عايشالا عرسال دال



 "م ىف اى ١ ةضيرتفل دج ثبت ارل ا ةنسل اكابهب

 الف ةرئاوضفاهسلاولايلم ناكباو عابتاللو اريصلا ظ
 ا/_., لا زال ماحيلابوثي وثشلل ض مك وصي نأ
 يفوالا مكر ا خ] جربكب ناكدرم !6 ةيثب اال مفذ
 امس تف إل( اع دوجنو ةذاعت الو ةإؤلالبق
 منيح د ئيؤمرتلا هاك نو ايناللاس تن انلاؤو

 يتوب لكن يب لس فيقريكتاك يدب عفو زسو
 ريكا فرديا" يو مسدود ناكبك ناعيكوقد نام
 اةورتءاع جرس ابع نب ١ 3 يةاحلصلا ةايقاشاو

 قاد انزع ججبلاو لصالة نوب أكك] يغب حصد
 يلو دنع ا31الو اهل ناذال ابنوكو
 قيملا 3 يعدل دونلا عم ةقبهتدو اج سس

 نجدي ناك د ةنهاداالو ناذاوؤب يؤ الف ريغ ظ
 ابني يق انها 1و ب اذ اكسس طولا تبطنللا 00-3
 ا ني ذهل ةاريبكتلا تسدإك :رؤخادجو جوا د عضم امممكأو

 اع اهلا رد وزلاةعلمناه رفع انفو باملزم
 ديطالا و يد امكدرطملا :ةرص[حما د ةنادص الو -

 ْ - ةطكإوااهيرغ ةالصل ١ لّقتَو عال قياللا ثا

 قطعي يطال ةلافولف هريبغو عف املا هاوو عايشإلل



 «تابادتفدمام اهتز موقت ومتاتمي ٠
 جي (لقب تاالرشملا ناثمو اهتجضلطرشاهيبطخ
 - 7 ير ادق ور انللااهكمويي غزاة ةضيرف ىلا

 ١ 0 ءاعجؤسرلل كتل !ؤرامنلا ةالنس عا
 0 الجلاش رول وّقزم ماوه ور ءل !ةلبل وس بورن

 تام ماكل كايريمل زفالاضب ل ايا تالعإلا
اك د دالند لعنسيا مط واربكتلاورربإ

 ماعشو يد

 ىلا اإل ليل ةربكيزمركا طفل انليليبككتو مويا 2
 ديك لكن !اوربكتل و لحل !ولككل د 65 وقيردع

 م ابنالل ةيطللو ةالطلا عت الا داهنؤزتذ

 ”ايوقت بونوطفلا تقرصف لجن انعثلا هامر

 . ةدذيرطنلا ةالصالغ البلف اتالصر عفف
 تالصلاوىب يمنا تق و عيشيل ولهما هويات

 تو حب ب بيو م

 2 اكليغوبف هقيشنتلا ماداض ا خجلا رغل١ء ديرب نش
 نا هياكل اذ هوررص اكد اهنملا سد احلا« اهلل



 010000 تامورن اج ةالصول ضد ارعل)ؤ ل
 ةيطقم ءةموذاوئااهضبإ اذا + تناوجادلا ا)ونلا 00

 ةالدركذوا بمر نينا
 نعت اق سس الا ةالدد بابا ونلىبكت
 هور يابا عاج لبق اهب رص الورم اك جاهلا

 .تالئوهوايقسلا رى طاقسنسلا و ناذشلا 1 ١

 ظ المل نذل ل اهطسو اد اعرلا روع اهاندا عاونا ديس
 يتعلوب اقستس الاهضفاد كن وخيول طخ و هس

 ا اليصكن امك خوي بركذ ام وه هنيتبططو ظ ١
 ١ 2 توام اي نابابلبق ءادانماؤ ل اهئ امةربحلا

 ٠١ يح تادؤاهل عاججالاء رم انفليدانب نيام ان ةديطعمو وز
 َ 1 طحت اعل ماسلا الط او ولاد ملاح جنان باطخ مو مومعا

 "ايام الذ داسوب موصقت ويملا ةالصتقود 0

 1 قد اعيلا زب اجو سيفنل )ءض ابر ارامل كاعدبق ا
 اهلرجوز همته اللا يا ردد 0 ع 7 0

 هاقد عابد لفشل لا جرسبلب ا ١ د ةلؤب بايد 1 ل مام الدال يس ظ 50

 هن عم.تيطنلرم ال دومد اهعزنبو_عصد يفسرتلا 90 اا
 - قطا ص والا اههاضزيحلا بط ذك تبطخ م

 ووو وورصضوو يدم رت نوح حس جم 5

 .٠



 نم لاهور اك ناهيعبا#ل لح الخ ةالصلا

 يريبكل داك يب امي نفت زو 53
 انيخانقسااملاللو زل ق دعويد ويمد! بلت
 مهلا اي ادا هطاععس الجاد زايد ماييرم ايها يم

 . كك راختسناب 1 م80!ننطن الازم اد هججاكو نيؤلاانفسن!

 طارلارثكي ١اءلدسم يدا مس لسان اراطنخ تنك

 اهيثرافغن اكرر !جدراوؤفتسا 3١ انققف
 ل اع ”دافغ اكن #يراوؤختدا 0 وفي نأب ظ ظ

 0000 لير ننينبط تل رافخت الليبين زعم ] ملم 1

 ربك ةالص ذا كنت ربك لكني :نكرلابو ةرلصلا اييبكتب

 امن وع امربف اهيا رض هيدر لرسإلا ذيد_راواد

 اعرلابر اري دج تلا رزقت دبة ةالوككلإة ريق

 مش قلاب واهل وخلا دب ةيذ انلازررط رص وج ليتل

 شد اونم ارميجا داو اربسوم انلا اعد سد ١ذا2

 هراسد زم مت بقل يجو ويعاد اكل لانوتك
 5 عالج, كتبي ادهلا هاور عابنالا , 5عو

 ظ ظ يقاعسناىلا نين اريط هقرميفد يركع جل ةسا

 ا ظ ظ البلا عه دولا نانكحو سم هاورعابتاللاعرلا
 ١ 0 ا .يدين طبل مجيب روصحرم اقلاالاع



 فيس هراؤةزميد الاد نكت لوبا و

 َ يفك حلاوه الد اكيزلا ظعلاسدازخت -هلوقيت
 لهاناةست.مالازسو ةريكت لك لرب سيلا بقناك

 لفف ويعد وخملا عرساب ىلا ورع ويست سد ١اكويخل

 ظ | انفسدوت و نطخقل ذاانكانا مولا

 ظ 85 مؤ وضياثلاد 0 5 نا رخام

 ظ اس ناديك ملا وبخ عاج مويا
 ١ ةشالودحلا ةول ناس كت التددا تاياز نايا

 قب ا هز كني جحاوعد اد رصف دمتيادا 0
 ىيعلا ةبطخيو ةالدك ناب طح ا عومي ناسك.

 لكس دن اند امن ةاررككالدداقالا اههلامف

 | رم لاوط ن اعوكرو ناتارقد نائابت ةعك

 | هلمقيزلا عوكولا وحي روسنا ليوطت يسي
 3 ارتلا ىف ىنذيو نيسصلا طك ذ تىل دقو

 الا 2و ظ

 ظ 7 ن لمعلا يناثلا شد هرمبلا ل ول

 ا



 ىلا ةانلغ انهم ةدياد ولاد بنا
 نلانلاقو اهسرد اباكانل! 3و تسلا 0 وفم
 هبل موصنم جالك وّريأك بالا هيو ةبأك
 نيت ووئبسو ىناكو ةرابلا 2 ةياَريامورو جشم

 اوك نينه ايلاهذرص# لبو ةاعدكلاف

 ملي هبل عدالص هالوك -خ ه ىغو ددادؤلا“ هلوراك كرك

 ةد ايززوعالذ لففالاب 249313 لضفالل اكرات نوكيو

 2. دالخالل عوكبرمهنظؤوس كلاين ثلاث عمك
 ٍماعللو علل ومن طال ام ينخب ون زياةإق ٠

 د تعال زرن خلا اه ناخد فرص اواو و
 ف 5 ءابت اللركزلا وراة حق بالا واهرل اداثكآب عمان
 رشلاو نيك ةالص ةيدسإل( قي نوميصلاوابطالا
 راهن ةالبص اجنالو عوصد انس ابني مّولا هلعد عابتالل
 ؟يشلاهاو و ابشالل رهلاف دكة الص وبلاد

 اهو نوكتالويعلاةالصوالجخ ليل ةالص اهنالو
 ”قؤيوال خالي ,سمذل اذ وسك ةالص ةوقثو ةيبريجإلا
 ىلا مول طب والج الايزؤل اف وسك ا
 مه هال رابل'عولط ووالد اعس مو
 هكذز ورك لع ورض مرذدا جن مهو فنا



 |. 6 بهشللاودندلا وايوطتلاباضيا تي
 |بت ايلشارموا 0 و حسو

 | ن انكمو فلا انكر 5 نأ "دريت عركومضيإؤلا عم

هرعبنانوكرورءجيواويظلا)ت
 او 07 حابتالل ا

 ف دامبفاتجورك برملا ل عدنا” عكرو ناوثنلا

 < «!نلفيدإلةهكرلا رمال ايفر ويسرا: دك
 هاور عابتالل لحا هددآ وَ نين نناذيو تورذ | ١

 يفاوض [5ةيلكسا اضن !اضداه قبو سمم
 قيال نيل لزفا !موددد!بانس ١اولوقؤلا رِخكمزم
 1 يعم اله١!ب)ت دين انلاقو ةرتبلإْؤ زا

 هار ررهملا ةالصنيبوامينيب ]صفين ازسمو

 5 هرم نابتالل اثدل ارب عدن ان هكربذ هوغعو؛ مالكو١

 ظ نكوم ع خاضياضيإولا عم بدار هنمو ناولا
 8 )دش ازاقلازبن 0

 اهتيورمول البق محئر اورهام يع ةارذار

 7 قي ملا راينسالل ا

 لعب نك ون ولا هيمو داب مسنلااراعمركو

 دك الثدازئكو لصعت ولاه موقت وكاد انسلالحف

لوقل# مرش ئزحاوا عفا 03 دوس
 - ةم
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 ظ رم



 زمو لفيف دي نا بحإزم يلا
 ىىبنا بحإؤم داعفيلك الذبول ثارخا
 ظ ىلوت عع راسب ددادولا هاقرالعفبلف ةرهاوب

 ٍِى دحاوا عبسف اع اىشع اد كرطع ,يلص ظ

 يعم عد مكافلدرلا حي ق قو قريبا هاهو ةرشع
 قريش صولا دعلرلع اذن ونيضمشلالوش
 اهرنيب يهسدنالب نبنربخزيف فود شنوا ةويخإل
 ليقامدعا عفو نيرهشت مزار بفز وجا
 كربلا عرس طصلعفزماوفنلاؤولخفلاكنعتوبإا
 اهيمرسيوةرخاف دييشتي تاير صنلاءلو

 تال اصول! زه لص ةاوخو اهايكالتعلرا
 نم ديؤضُفركؤ فو تالعتق نيل دال كا ظ ظ

 يي 0مم 5 ,نوبينممللا ةونقلاب امدن تنقبوك دابر“ ظ

 نصنلا ةرولاقيارميذ هوغدمالل ثيدعزمف ا
 تالصلإو داريا ا 0

 لعب وخو دارو و ابوك دلزنانل ميونكللا ظ

 م انرلنوند ويا ةرحالاروكلانصلادتعا
 . .. هين انلاكو هيو وطقرارلا د قالا ق هام ٠

 ” دوأدوجاز دايز نمد زنل اند و هرتعدؤيرببلا

0 
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 سلو مم| توفل المي لوفي تازنسدو هوغو

 ] قلفتس دوك يمت سن انامهلا ناس موتلابوبق
 هوهاغاامبنيب عاد نعيد يضر نوق وه وإلا

 ليؤطتل ابا وضور ئرنوضكم 58 مامالو عننمل
 يثهلاب هس كيملوقل عقلا تالصرنمو ظ 5

 . ةالصؤلشمإب ةلصرس ابعئاتلا قاشالاو ا

 [لافير ارم اههتذ وواهيق ءىوعملادابحالإو عضلا ظ و
 كنائيضفق اودناتوكياونق2ولاطزيخيرنمللا ظ 2317

 د اهدص اورتصوزرلا ةلماذقت ةرشعاتن اهئكاو ]
 ىلاقِلو اع اهيل نالصإللب مزجام قيقشل 4 ظ 3

 |. .يضفاطإالاكاذيام اهيفااقرلالاو عومشاف ”
 | اورتن ري اوف عم ةةركذ كك: 30د و يضهر 8

 ِ 000 بصةنم

 ّ ا 0 هاكر اق زمزلرفخإل 1

 | < يي تعك ودعت عو : واوتلا لص هنمو

 (ىاط هانفل اة الصنسس ن ةمر دم

 أ هموم لفاهثلاه اور عابتوللابن 7
 ' لص العشب ومو تي يس 1

 ريت
 0 قسد :



 م ريكي مون د!بزت نم 2 ةمعوشاهرح

 اه 97101011 داش ةعاجا دارس

 اواكلاغ اظافيقساب فثو تنازل ذى ة نتاإل'ةعايلا ؛ ةعاجلو

 ليلا لرد عىفياكن! فاخزم مسمى ضف
  ساووبلف ع ١ موقي كا عمنمو هاوارثوبلف
 لضفاكو ون ةدوبشم )يللا ١ ةالصنادزبللا

 ظ ناكنااهصاكنضوراةيزلا 1و عوج هع امانه

 لضف الافالانعلالبتابر يوتوب نا نأ اريج ظ
 تاضمر رع هوو !اهكرعنب 2 2رعو هرضحات

 سمو اهوكيورظلا دن كريفرتعا لل عرتش الف
 ضويإعمصنشا تاكريلاع مراشلا ن ليل ا مايك

 اسوا لثوادقرجلضفالانانالثا ةمسقو ظ

 هسرسأ و رم ضفاو هزعاو وغدا اذاضد اوإ

 ,اهرا ارم انهد 5 ه-ياث سملانخل و عيلولا

 لضف ا طسوإلا ثول ميلوغب هربعو وذاثللا
 م درحل حالو ١س[ل2 ند ة(,دكذ عكا دابلدو

 ديلاعرب ا طص حل وف كككزإإ قل الل اد ابحالل من اعكرع
 'ء وارناكتساا وندم وموبح تالصلاد ديانا

 ليذقو انوع” يف مككحلاو نابحم! هافرمؤت
 ا

 00 0 ب 0

 ا
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 1 نع يبس و لاك و ارا ىل|ملخن دل ربي ظ ا
 | 007 1 ياخ مسولح ]بق هدعاو ناش ظ

 ١ 1 تود دقن ل نا مع اركلا تق :خح

 ١١ كك تلح سلك الف رريسشا كرعا لغو نال يلا
 ا يي فارس يافلان وتو نوع
 دج دأَدإ ةينقلا وكت هيبدل ا دكان طعولوريسللا
 ١ لص اله ركدإ هل زال انتم م 0
 | املاتقل اإل موز طا دواويث مامالاهجو!ذاام
 ليغ اكايلصخاجامو بردك ركز ولا ةالص الو
 "وح دوصقملا نالوك ذومونب مل ناوزمنلكب
 يفهولاثامدابلاةملافركذاب ةربحد لق دوسولهلا اق

 لق لح اولا نكن ملاذا ايهم اصتخسارظيةيوتكملا
 ده انكادجلاةيدزفوري جدا كت مز اعيصالص
 ١ قاوطلا0بة يشل اي ايطعفف مارا وسلا لخداذإوا

 داو جسما ريق لغتي فذ ارامل تييل انيَخ تال
 نست الوو دإبر زم هذهو تالصلا ةوفؤاسادا
 0 ل هنادي اكم لسور اذ لزلل ندا
 ١ مامإلعم تعجل داةتتان العفو ثيعباصط اخ
  الفادكيسودعباضماطقستعكلذب نعل طقستن.

 0 5 شف
 0 : # رب ا:

 ا

 1 * دو ا 8 .٠

 2 ١
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 وعبد [مرثعت و
 ولجخا هزمت ويس منوريسلاا ورز ريفرلاو عوكل زم واش .اضنا

 هذول عربا ندي ,يسسلل ةيببآ بسلا :

 تع نوعي كرف زدابزن هل شتا اسلج
 نعطتسا ناربذو ةحككص ةرفيز نباو دوادودااهاور

 ندع لك و لع فت مل نا لعفأد م موباكؤفاببيطصت نا
 ءنسليفف لعفتل نافذ يربط دمك ذيفؤدغت ل تافةم
 م ةيينس كو يووتلالاف موري فن عفن مل ناد عم
 ظ فبحض ايشثبوحو ةالبصل "شت اهربق تالرظب ريبسنلا

 عئراذهل ار تاتوكر ةر ئه ال/ةالص نمو
 يف ةراذتاكان عب (3/يو سرد يصون تاكواج
 ١ ماذالون املس : انس انوسا لود اكل

 :نيفج ل ملفحل لكن كروب تنساد لعب
 قيفلا الع دف 9 200

 هى وف يوتا ضر لجل ير نيالا ىى ابل ظ ظ

 مح



 مالانه نإ - تك تامريت ا كرابغم سوم

 راج اعلاف وايرم انبق اعد شاعموئددةملرن

 تاكديجي ا ورذاورن عوف صا جوع زر ماذوالجاف 7
 ١ 3م ووط ا ظلاوووونلالاق هنجاجوسدتالةربوضر

 | هنيجيو باورانسازسنيتعئكصخ ةراختتك 0

 سحاق افتخانلارجادد] اولا زءاعييغج عسا 2
 ١ ”ترحا ساد ]فين انلاالو تورفا01باب)ة لورد

 | 8 ساحوبا ثلا تاق ةبقعلاوزلاانعكر بيزيد

 | لاخي درت الخ ايفر دا نلا وجب اموبقإفد
 ناتعك هنمورر سنمار[ د هج اةكريطجي ادم

00 

عاش اللدتزيإ وج )مق حويسلاو مزؤسنزم عوجرا دنع ظ
 | 

ا ىثولو وضولا انتهكت هنمو نانمنلا هاور ْ
 ةبفع ا د

 ايفا, ط هووضولا عبشسااف اضويبزم زيبا ذل
  لاقاكؤشو هبنؤزم "قدام غد فناموش ثري

 | لس همنا بقعا مهن قلل رجال حبر
 | دبا طرفا نكي ١اشالتمواضبا

 القنو ةالص دوك عارم يضع ووو جسما ظ

يفايسك ماين اب موماهلل مزار جوا هما اقل ايد
 

 مد عهتسلل تير اقللرسس اعاد ةوزلدووتعكت بالاك
2 0 
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 جزع يجمل ريل رسل ةيا ةاقيقس عماسلاو
 ةروسلاارقيذإ تال ناي كرر عمده يورد الوهن ناك
 عموم انضر جل عج ومر سنو ييسيف لمس يبن

 كوئدجو .ةالصرغت مسط باقر ضمن ناكل ِْ

 تراذمالع و عزيلا ةيكنو ةينئإرامومرتسمل 0
 ئ لا.عْنب ليلا خانك ذارعامو ةنالشسلا و ةالصلا

 شعيل او ىرجسلا2لكرل هيربلاو ولاة رببكت
 دعب او وذنسف ةيئاثلا ةملاستلاورنم جفزلا

 ا يف ةرذعاتفناو 22010101 اهوولتلا
 ؤ 0 لل اه ن اذزدلاو مرمر لربس طم انزل ا هن زعإلا
 1 انيس نادؤاقشس الو لاو تلصخو لن جلاد
 ا ظ ي اناا ةالصل )لن الرككد ةرج ينوب ص ةدعس
 - دوا دار حبس اهبشل اك يي رع رىدايص ونار س ا بزب اع

 كاركتم هوس قون لسلاو ةالسل يلع

 ماودي هيروردا ذقن عائل اوا ود درك نسم

 ْ تلمح جيران اب حركا/و لت نلاكوص احلال هرج 0
 ْ يناس اكئيتر هيب ؤا/ لى زودجس كيوي

 0 اج هواوي شاش
 | ليت نكررركدو ممايادج عر ةالصلا اخي

 ان



 اسي ظد ص نيدو هدأ يبوملانلاويس

 ]ورست مالسملا كركر العر يم مالاسلا] ا

 ةزكك دلطشارم ك[ذرركاسإو ايبسياج ىهب كارت
 لاص زل طع هول ل دعس الذ هريغاطبباعدوتلا
 | ضفاف ةريغد انكي ل منو د ابرز مخل ند

 صالاحإلا ةريوسو ةخل افلا ةزوكوب عجيل ازغولو
 علا ةيمتمومالل اني ظن اكول وعقل! اهضعبو ١
 وكساس دال امدح و لدا وب رشنلا نكاتككل كوم
 > الب دورا نقينلالعينببف اهنموس كرو ةيكلم نب ا افك جكزل موب مايفتكذ دوعتر دوعتو

  ٌقكتيواقر سالف وا لبا: مهي امنالمتحان ١

 أمنا اهييذركوتذ تحب , ان ما شل ان ١ ت تييعايرل ازهناعكر

 حاول هنأم ناكزيجسي مل تمكو ٍكركىللاو ةئلاثلا)
 يب يالا كل داع توب وعم ددرلا

 ديزل لك تللسف اهنموزغمام نالوا
 بخ ةيامالاك ىوبكنلا ةدصلا ةويقن عضو ظ

 1 تدع تف اظلا ناوي الد ةربكتل السلا
 ا 11 هنو ايدوب ”ىللااجر ابلعا ناو مانع

٠ 
 وف

 ا ه. دوج بفك عرسجفاو السمار جيو تسل لل 00

|) 



 عملك قال امويد ا ومسك لك ع سسو ملغ

 اع سيصل ظ

 رايات ا دج "اماخص ةدازلا اهي.
 يي يادن رص ملا نكرم ايلا نايتس اذ

 ”ةقزضو رلا ب وونلاهعبتو ريك 3 عفارلا وو
 لك ةنالصنالطبل نوسبالف ةصزءلاطاذاام ١
  ةد انءويسلا ناكاوس مالا للمسفاووسلا روما

 نكريوع ماق كيل عب حص هنا اءكيصقذ وا

 ءالساليق ةلصلار اذيدصح ماع ماوربفلازم
 .الوبإ ف الص ق مكتحا كتم او ١ سسهربخو نيت يجس
 نفيلسامالعنيبلاهكشلا 2رطيلؤاعمرا ماانالب ص

 يم داكباف مسي ناإ.تنئتلخجكر سلا رويس ١

 1 هاتين نانو بسلا ادت دري ١ سل اللصرل' نعفّشس اسي

 ةتيةحررعسل ارركتوالف' هاا اميرنيب سيول جزم
 يروس قوبسم قرود عبس لآ ةروصاكواؤلطم

 لن الص ودب امال نياعرم همام١عمرهسيف هماما

 : ناكويرسل جو وجبس مالم إو رجس الخدنال '

 35 ثداد راهب سوبا ويرمس نط



ْ 1 

 ْ '  ةوهسل نوهس الف ميك الد هدجي اسال لدالا ةولطيملا

 ١ دوما رج نالو لسلستمي هلقم عوقو نم نمايال مثال
 يجو و نهسلل دح اس ىف داًقدطم ةزلصلا ل لخر بك

 قييرلو امنم مضعب مروخو ارم لس اق امينقو جيخ“

 ديل امهق احرخا روييشو اره [هيمتن نؤعبر رهشم

 دج مادو ةالصلازجا 3س لو/دودعيسلا نا

 ياصوا ماع الو اةمأوز/ هم السب ة يو ورسلل
 6 نو البسن عنموا هلم اًة]راد ةنيفسإ وص وياكم

 ارادوإع ار هس وشال صيتيزسلازم منار للوو ١
 م ناو وق هساما عمر أر نإ ام ةماقباب مومأملا

 نيترو بيساو ونقول :لارّ ءالا نم هئبسك

 دوعدرب سبشللوةخارتسالل د اهرنيبرسولجلاد

 64 نانقا) ذ!م اع لو ةدزلغلاو ويس ووهسلا

 | تيتا اراؤسب نكل ونقل و ناز نتن «نظولو
 3١ ىيكتلادؤ دصيبستل [ىازكو ةونشلاهنندبرشنلا 3 يا]هبذ
 ظ ام !هربغوانششوا هود ويس هكر دان !مكن ٠

 ٍيقملدتعج اتم مدعلربلا لاول كت ملرل بسكال

 | مم طقسو عوكرلاو دحيم عيبا لا

 ١ طقستو حوترلا مارد ذا ةفلاو مابا هسا اب
 د ظ



0 

0 
 0 يال ماما ايعسانر ني هيل ةالصإاؤ وسلا هنع
 ا ظ عمتسبلف هن حويزم لان دو ادوبا هاوراهيلدت لردع
 ظ ظ تيرس ةاللصلا تدادا٠بومسيول ناؤم امالا ةازل
 ظ تيررجلا ةالصل ايفر جلا, عطقمس 2رنعطةسن خل

 ا ظ ل نلربتَشلاَ ىربخول مامإثاببيرئي وسبا <ر ار ججيالد ظ
 ظ / ظقجايبت ىماللاهكتيفءامؤلامكرتاةارلرسولجلا»
 ا نسوا عرلا فز موب كاربت ةنلاذ١ةونهل ا اصيأ نع

 ! سيادي يج صونمل الع ةالصلا ترلازو اند تاما
 : ظ مومأمو ماما ةعاجلالفا نءاجي الص ب ابأك ٠

 ) دم زماأط قنلذ انتل يف اوال فاربلط ؤرصإلام

 ا ةجير دز رشعو عب بؤحلا ة لصزء) ضف ١ةعاجلا
 ظ ْ ١ ناذانماواذوضزب شعوؤ بغل اههبثتبابرؤو

 ١ رداد عل صلل لاوحا ف ولنا, نلتخيككذ ناعاممسب 0
 ا ثديايز,ساووبخلاغ | يلتلا ماجا هيا جسالص 2

 7 ىل وبادر نيويفب نابؤكملاو ةعافا)ج حضملا
 | 080 مم امون زل صال/لاحرل اختي اذكرعر رووا ردح ةادوملا
 إ 0 ال(ذالصلاميم مائنالو لد ١ تجرف ين الم
 ١ دواد وواداورب الى ناطرأللا مر. ع ذروتها ١
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 ١ اههنماكبوستوا قاصواوراوج:طلخامهضاث
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 : | وغاز ارلاورضرعلاو نقتل وذنط ابلإرلاوما
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 .. ايلف صنم حوا مامإللا ةاهنلا قصها بقرو د
 يفنل العقاد ئيتدقسملاب فعال اكن ةعسلا لا
 اوما انين يسلللا اهتفرصقار اج نوكي تالا
 د ةركاظلا لاومإلا ةاكز مامإل/بلطل اولوءامإلاجلا
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 يدرو . الللاقف زنط لا لاوم ال اماه قالخالبربلا ملستلا ٠
 اهلري ناؤاهبفقحااببب ايداوابت 9 ظن ةالولار سيل

 ظ ىقلاو نئيمغلا مست باييولاالبقاعيوط
 كا انلاؤويشزممئياخامااوهفاعاو يانور ي)صالاد
 ىل وئزم طيواوه هان لا امل وسب, يع ءردااناام نبا
 رماومزعمااهايتموربز غور فلق بر لها علنلام
 /هانزخااس نافصلاإْةتلانيح الار هني اك
 ناووا )ريس ايس اك قرسوا اسالاتخا ماد

 معامسرن عانما وحر: ءاولج اوكا ةثدرب هان لخا 1



 ظ ٍ 1 فية ييفو ف .مجاصإ اضل هوكردا ايىخ
 ١" نئوعلابو ىلوقم عاوجر ترم زكك د دز 32 ارخ
 ظ اذ ,ملنسملا لئاقدل لولسلاب نئزغلا ة/للبدد ةأم وا

 التقت ةزم ىلا بنل هذ ادا ريغشضوااقستد

 نالاد تارو فخم عي ايبزرهعماموهور.لسيلف
 /  ءامناواهوكو ةقفلو منجوراوسك ةنيدزيو برح

 ١ . تقلا ا-ةرف اكرشبريؤ كدي غبوكرع رجا قوس
 >2 يرد ىطفيءإينيعاقفي تاكيعاننم »هن ناب

 ظ 7 ' لش ميامإت اًقلايدا داما وسد ا دوا لحرءوا

 ١ 2ةطرسااةعبر اف نفل ايا ايبا درست
 0 اي]سلاواهربرشت [ناوجايؤرسسوةعفوارضحوا
 ١" مابرساو بخل اقيرن نم ةعطق و يرس ع
 | سوعافل ل بحاص) افوي مموج اة حتي اوبرا
 ظ 1 ياه, اودي احل اا وسفن | نريد نمد :ميسلاو

 07 ةؤبةولداراضقنا دعب ى و راعي مرقخزم ثدد

 ' تالنكلا ما ضقت بة رت زمف لج كيش الفلل
 دثال“سسداذللدمرس مجال ىف ول)بق عخامؤل
 ةدازع ايريلع داك .ةديسرل نامسيورل مرتد

 دا للدحن |نيبشل ا هاير مابشالل كل دس فز مينا

 ا



رذز المك! نموسرانلاوزجاولا
 ١ اند ناق

ا 7 اممم رق ركرلها
 ن

 ليتكم حارلا موس تووزيضرل اوامرل يضر ورا

 ب.عتاها نيب ةدافيديراعب_جمر قو مامإلا

 ورم ١2نعيراذاضيإ لا غو عفن

 ١ ن محلا ةراعوروفتلا سسك الان عالانم
 ايمدر اصتق اليل طل اونو مثأه اولد و فروا 9 حاف يو العلو داي
 ود مرد لاوس عرربؤ هسسفلاو كربلا
 نييشنالا ظطحوثم كلا يرانعل! هافيرل ىو بعيو
 ثرال اكنبإتلاب ىهتست س١زم نيطع اذ نال

 لاق عديعيو مجيرشت جرؤفو مميت شريد اوس
 لاسيالمريلع عزشفل ا درذ حصاد ناكوثو ماما' 1

 نما لوتدمل كلذ سعينا تناك ماك رجلا
 نلسلالعنب المعد ةصنلل نبرصمل هدعبشرب ٠

 يمنم قفني | كميل عمو صولا ناكينم موس ٠
 حاصلا إسو عالسلا فرم. ل ضفامودلصم

 بو



 ١ بعوندسالو جوج > الاف حوجالا ؟ليث | نسسس
 " باالوعصومتيلا ىماتيلل موس 35 ةيضلل

 | تدجاجلابرعشب متبل ظفل ثا فان

 5 />نبالم مو ةفلل ئلمانثمل 'ل !سناقل مهند و

 قب اسلابابلا :ثالنلا نايب2هلٌّقولبدبسسلا

 ةرافكدر الخ ةر نكت دبر رب

 ةراؤكوالمت نرد عاج ا
 مىبارلاى ةبترغيلوإل ثوان لاصخم نئم
 ِ الثلا بجاج زوقدككو تتوب كة ري نرترم

 1 طالق 6573 زنموم نكد ةانعا ديم والا
 ٠ ١ يناثلا فم تيا (.اسشرم نوربطد ندرلاو

 0 ميلا عيد! ل صيبيل ل لادوتي اطاطخانموملتةزمو

 ١ فقام طعتعت اهل لاق لول ننلانل افك
 ا 1 لبث اقز/لاق ةبقر قت 00 نانضور

 ْ || ياناسو وضُن نا

 تاب درب يدم مرارا
0-5 



 نسزلناوا صرع ةركبص ا ىتا اءاردزسصنسو

 يلد ا !شيبال ىبب تساوقا ركع لاقاخبإ ٠
 يسار ل هوجاكمفابلا عر ظ

 ناهنلا هاتر ىكها ىطاد به ذالاَو مبينا

 :سر قرع مياة وملف دوا دوال ةياقبوو
 زيئانل ايف تبان لتموملاب جب ةولارسيفنو لا

 وال ا
 د

 000 1 دافكب م ١

! 
 ظ
0 
 ظ

 ةتلوسسعزمك 0-20 زعلا 5 ل

 ْ فالح رد اناوزم يي رجالاؤناعلاووصقما

 ناد هورب صر ضيرمو ءزتاوربعصي عودي ماجا
 2/1 نييعباتننم نيرممظ موص بجو ىبهرلا عرب ١

 ضم وؤسكدزىب ول لراطئال اب جب اننا عطقتب
 ١ للم مورلاا سد اطقإلا ن اكولدقانرتس إلا

 2 ه هوا”

 .ونعالا بربعام طقاكك د ئويبعت
 0 ب دعم 0

 رمب#“



 5 يل 0 و اكرلسلا خوف لاغينمرس الم

 م 5 ”.؟واروبلا ةوقيلانهروم

 ظ ٍ الِغز)طملا لج ربك دراول طعاباصتق )بت اعطا الك

 | ىف كاذؤك لوصالاؤ انا صوالاو نول اما وبقللا
 ظ نادم موياكع جر !موصلالبت5تامولف ةايهلا

 .”اليجاوو نانممد :وصواقاز١ 0

 :افات وب لان د لاسيوبل واكل لاصو

 ) 5 اراناك ّننموم وفديت ”/لبقب بكد دو-جمفارل

 لتطور جزاع عمري اسم جر ةرشع ماعط)

 ةوضولو مايا ثالث م . وورحو ؟[ذ ع ”عنا3ليقللا
 ١

 5 ب ففخ درملا زل فبانجزنخ اللداكو تيان الم

 ظ ..[ةط تناكتاعق اهب انتم مابا مثال مايصف ةزيكاساو

 ْ مي١نبقي مذ ملا ب د: وحددلح ؟ول خل ةذاشساو

 ٠١ |تةرادكلالاصننرزرعدل تقتز يس اكازتسي

 ناك تكتم كوالا عونا اغا نال عتمرنلا

 او الؤو اياعاضرورج هلا طعم
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 سد اعدل لشدرد ىيوقبطينيزلالعوديازسا لحا

 0 6١د عضله لماخلاةجف) الن يجسماابلا

 ونسب موصلإب ماقزم قطي»نابرم خ5
 ] الب ناضمر نم موي موص انة ريحان هقول

 مضض شفاف تاضمك انماط نام
 ظ يرك ماصزم ١ ناضمر كر انج فق ب لو عم

 5 سكتبر كتب و ءانعض ع

 ظ مداره اسير ياس ١ تاكمؤمب هوخلااما نينسلا ظ

 عشتار دريلع لا قالاؤغ !ناض مر هح
 0 2و مضعيدارحاوؤض ظل قتواريضوبو١ةلحاود

 رنيعبة وْسو) رسكتمؤظ كهواندرطياسالا ةرعدا

 قتنلاب هوببعت زمان انال اب يربي عبو ايم بيرشو١

 ظ مجعد كرت ارز الب م الابل نزل بل نجيم كود

 صوأاهريصرموا مولا ةايد وتد عطقور يلزم

 . «تباذرملا تف يشمل يا نوقو مروا هويذبم
 لق! حيوربلع ةدازا و١ ضع تصل لد ةواستن مح
 1 يعزم ةرك ف دال نس اهي درب_عيؤكا هانم



 ظ

 اهقوافد ضب تالا م او لإ 6 ظ

 | ثاالا ماو القاممضعبوا نيوتن دودزططالا أ ”متسازداج تارمزبنلا ءوبلار حا جويفد 30 ]| دنا ذارجرلا موهدوتك ومنع زجف موب وص

 1 . ظكوونك سرلا اللا راى عما ةبرطد
 ١ اهرنملجلا و هذ ماعطلاو انسانا مرلار انحا١ذا

 اناموصل حلاو 5 ديلا دان اها سينا وءاص

 ماءالاخ وا رع لديصإت فه نم نيموب موهدزجثن قد
  جىفامرنمإلمقدي١ابرتمشو زمر ةرج د
 ارضوعبو“ 0 ندرملا

 نئيلبل تيب
 كالا عوبملا 01 دائماكلايل

 ا دعب ركز مط هو ماما والوهم اتم مد

 قو ةقحلاو هعفو ةارعشتلاداووإ شل اوادا ذا
 ١ اقيملازم مارب اكو ورسبلو ٍبيظدو ككفكراقلما
 عا دوز اوط ورنا كسي دلتبإبةربلا وعي ملاذا

01 

 ل زب تيس كندا راك واوؤمالابل تيبس كرو
0 نععطقوو دايز نمانملو >

 

 ] امج كج مكس ةلوقو م١ الو جسايرطاحيزم نراتلاد | عم 4 تارا عت اشم ةديغصلاو ظ

0 
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 اضابرصإلسيبقنو ةنوب سيفك طومرل دافور .
 رالوؤعشد نعرتو ىزكة يلا داضافاثمؤي
 اسرلا هزه عولانابي يىفايس مو ىل دابر نم !ذ هو

 < ةعلعو موصلا__باتك جولأو ل كحانمو
 انهى ١ اموص ىصولل ةدزد ٍفارئلمو قكاسمالا

 8 اس

 "الوم وسخر ج العر طنللا زجاكسم!ًقرشو
ابصلا ؟بلعبتك ]وق ءاج بريف

 ملوث م

 هموصلل نةاطاو نرثكتدمال ااا ةسالْث
 ممل اكبر لاطيبالض ١ ىعم صا فاك عبجإلا

 - تعيرا تعصاورتبميدؤوفلا نس دشس و
 . ساننكض يح وكرم انو لفعو مالساايشش١

 ميدل ىضورجزم لص الا لاع اذهو تقولاب+عو

 . 2 ضياحوعالو هرابنض نطل فيري دعؤتمو

 - ةبوجو اشو م وصلا تقودوخ دارجسالو

 - يلع ضاع ة برشا عزتعبط اخف وهفالاو
 ,قيطبإلمجعأو نكسر يدع مو نونجتدو
 رماكرم موب رسزحدو ةدرص المقاول
 . موكل البل جوت ايش تئالامتكر ي١ ىضوكو



 ل

٠ 

 عتق نامكد

0 ' 
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 1 هاير مايص هيلا لبق ماصلاث يدب «نمول

 | ١ ضردا مومو انهو ةاقّرلاجرءلاقو ئاعشراللا
 ل شبل وز ةدارلاب ةينري و ئكيفافنلا اما
 ١ ١ لعورييبل ا ةرقاىلاك مادوالبق ناو افمدا

1 

 ١ 2 ماعطل لواننن نمط فمك د وينو ق دايز نم
 1 000 طورت ةاولا نجوما وصلا قب
 ” ىباتت!ءاهرمل عاونا ةنالكضرفلاد هايد
 7 انعاك ةراهك دار اهظ ةراؤكو ناصمر موصوهد

 ١ تاوفو نارقو عتنم موصوف قيرقت_ر عام

 ييج

5 

 م او نشالذلا ئيايبففزي بفرجو كو كس ظ

 " عياتتلابا كمااربف وعام اهنلانووييف ٠

 | 2 اا عامي ةرانكو تاضمراضقوهو قيزتلاد
 || ١ تقال صدق لاح ةيرْفو ئيم ةرافكو كسنب

 مارائظا ملقيداواصخاوا بيطققارسلد١
 ١)

 0 00 دود ماوح | جيو اسارعش زهد

 ٍِن انكتسالنالويذك موصل !زم] فن ل15 ةلطموؤن

١ 

0 

11 1 ٠٠ 

0 
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 لاقدارموصورغ نأك كيلا ط هد جل ده 1
 قمم اصانا دونك دك ا ا 1

 1 6 ظ 5 ضصرعب تلبحاو اهبيذل عال ضد

 نعتلا وذ رجلا بش الو ماع سعود هوبع ةيزيؤلا
 قارس وصدرمالاوابؤرشج جيرو م اجلا و دف

 لضفا لرب هرحلا ارلضف اىووبغو ددادداربخ

 ١ تقرع مويو ملام ىوشسم تاضمرو ور ءايصلا -

 كك كيبل تس الصر سال لا دعس انوهيو جاهل يغل

 : ملقم اكةيضاملان نسل )وكب لافغ و د هود مووص .ءالجسد

 د دادوباه لور عابتالل .. لاى ذعسنشو مس هاور

 ظ ظ دواروساعو م لاهساتوهو اعوس انوهويغو

 0 اقف مو قبس كي مهاد
 ظ وصال لاقإإ تش ئيللاقوتيضاملاز نساك

 5 1 ادم ايص م ايصل لصف ا نيد ىصلا يخل هوز طفو 1

 00 1 نيموثطفو موي موصو امون طفبوا موي موصينا 0

 000 ظ كك لنوع املانبو عننا سابع كرد اللص عمالا

 5  دا)كايامريتر ياكم وج موصو نائما هلم
 ماقتلاة ني ويعملا ب باى وصو حسم ةاشد



 7 ناشي اماصرنم زكارمشم قيرتيازا هو كضمر الذ 0 را روسيا سباب امدروسب لد رعب

 | ز ماضوم هس طملا وعزم مايل ةنسبوول#
10 

 كزيرمالل هآيل ايورشعنل نلا عةصيبل !ملايللا

 ((  دوسف!لايللا مايا وصد وجنت ياسنلا هل
 7 ف دبر نمازعو هايلاثو تورشعلا هزم انل اد
 مذ للاوم [كلادرفاسنملا و إما موهصرنم هووككلاو
 ١ دقوةييرش ة فشم ضماوفاخلذاريكلا جشلاو
 0 2 ةيلعو موصب 0 اذى يفي
 و اًضاذإإب ماضؤلا دقت يرعب اذرنم

 ١ مرصد ةيبعترم ءاضولالعوبعتو عوطتلا مرح
 ادا >حاوا ثبسوا حج مويدارفاو نانص# '

 7 ىفاثلا ون اجبشلا لوا هدهد ئبجوالا و معبد

 ١ هتبسلا مويل وويل اطعتلو ني خورزموتلا
 | 2 تيحانل عدن نم كدورحال وبل رراصنلا و

 أن يكول د مسطول نالخ عافية و
 | ©" ماكل طفزسيلالابو نيضجلبلد عموشو

0 

0 



 : ظ من هيونلل نيريعلا مونصرنم ملدا ظ

 ْ *أيا سمول معيض سولو قيرششلا مايامزصف 1

00 برنشد دإما مايا فيرشلا ظ
 

 كلا مويموصف عامجاللاسفنو ظ
 نئنالثتلا موددطو

 اهيبشي ملومتيدر,سانلا نول ذا نابعشزم

 2 سلو وال يبعوا) تابيبصنم دوعاب ليش و احلا ظ

 )كيد صمسائلاابايمكذخئتلا موهمأصزم ظ

  بسالبرماصاداازه هر هريعتيزملاهاقد
 ظ

 هيجي بكب مرعإلات ةداعؤفاووا مون يلاعنروكب ناكالاد ٠

 نىمورهدركلاةاذو لإ ةلسلاؤ هرظكؤسبوا
 د ابعشس فصنت! اذا وبكل نابعشر موا لافصنلا ظ

 نمحلاةويزمزلاهاقر ناضمر نوكيئةحمايم

 اًصّفك يا سم وصد ملنة اكىلصري نا الا عع

 لسفدام_ىاب ن سو! جب مرعالت ةداعةقفاوسو '

 لفن مِمْوعْر ووو درما هر ضود عنو موصلا)
 نفل بحى اشندس اوا لرضمذماموا ::نكولكرف وج ظ

يبإلا امرا علنئيببتب ةحورشن الا ولما لوتل
 اطيل. مع

 ولامنالخج موصلا انتل اابملا يونلال ورخام دوسسالا
 كف هورس 010 هرل رتل طلاع ليرصو



 ل والذ 220058 حجب لوصوضيالفرشإلا ئيعلاب

 | مب لجف تاور يت ضيال فرغلي ورتلجإلا قوزلاب
 فرشتب فويل للا نهرلا ل <دالكوؤللل ذب 8

 . دوف رجيم دوا الذم رافي نعطول امزوثللبو ماسملا
 مدازفيأ نادر : دايز نم ,ةاقتاساو ىلا اها غلاالكد د

 . تورش ةشرسمب يل زداد ىو ين دقلازموعب
 سوار كدوإ ظذبوا مويؤ)"لمالبلاقاالإبيطولا6
 0 اا سفيان )با جفن هلرما موا ةوهشالب

 قط 25 ةويرشلاو١ قشمابملا فاشل وصلا |ينم رشد

 | لمي 00 0 اك ةر ونوم 00

 ١ لبضع رو ذرعوتد كلسفي

 مم مارباش ةيبفوطولاكي١ ازيفكك :د3وطولاو ملا

 ام اننننلااناتالقدلزم ٠ حسن ال سا نار[ جو مل

 230 ءالجو زلؤ ل خو ة عت م وفاشلا هاهم نعرابدإو

 نالئد قد. ىدملاوىيف دورت اطاشجنا
  لصعالا) ةنعقو نلب درلا هلبيجل انتالفدؤضف
 "يطا طن الرا ىو ةجدزلا دوصقم هك

 ” 2و هكذل قليلا

١ 
1 

111 
 ا

 "ا 1

 | جت

1 



 ا ١

 ظ تالف و تاونات سلا ا

 ظ داو 0 ةراكل١انبلإلابل . ا
 ١ 1 تياداسالا رضدو نلعب مجرب الييلوعفملاك

 | ءاذأ 00  ةماسلا» 6 الاب وكيلا ىرتشمللاطوولاكو ا
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 ١(  وريمقتل بلطللابا رننتملم ا ةنيببالهنارقاب
 اس انذ و ضيحو ة درك ويغب اضيا لن فيد
 ١/(  تاروياتتللا نصينم الني ءخ زو اسفا طفي
 ا 0 . ماذا ينمدجوزخز وكاكوابلاعامونع ةمرلاوخ
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 ظ نكناها نايل اعلا مرر دام 1
 | ظ ا دج ما طصف 1



 نارا ناعما لا ةمااة ةيوبرىللزم

 7 قمري لوخولاب عشا, تفيجدلل يدنم عواد ظ
 ا 5 ل تاكا داييراذملا هاقراك ةيددرجملا

 ١ عاجإالل مايحا نسج دأكدا ةننسسو متابجادو ظ
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 ْ , ”داشلاو تيبلا يب دار ىجسلا ةجؤ اوط ظ
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 مثزسيو ىف تعال اكريسلا ةجروكدةالصلا
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 يةواطخايداقم هيثم عرسي نابلوا#ثالثلا 0  ةايوطلا ةلجرلا موب تادركارانوالا كرف وطاك
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 . قاوطلا عال اجرل ل ا/ئتال ةفيرشوا لب
 ١ ينعي ووييعذ نمعاةركوم ةبتاكيريبعت ليلا
 " 6 اًبالل قاوطلا اننعك/ ناطزل نسسو رتولاواوفلا

 ١ اهو ءوكربخو كساس يعاني بخ عم
 | ميا دايزنم

 ةَنياثريلع نولثوا عاهل

 ظ .اهوع دع ولمس ناالاكلاد
 بكري الؤزد ولع رشم ناك ةروكؤللا سلا

 | تبجم او كسفب قلعت ىاف ناوطلا يوني ثاو

 رج م ةريخلا عيدا
 500 تاو بولطب معسريفعب ناوطي ومر اصسكو

 ١ سيال الع ديذرطو نمير بكنم نكربا هرطس وزوج



 ' ناد تيا وب ناو ناخبا لوا ظ

 ا دعو ناكتاذلمعجمبانولاعس مولر لا
 1 ظ كان ابجداو حمولا كك برق نه نم : لالا سن

 ظ ان ماع الاتسفت ةيرئلا كدب جام جدر
 يدعي ملام مديمزل شددرم مرحاواف تائرثلا

 ا ظ لما رسانااكة قاس كني توبا
 ١ 0 ناعد اظعمم ١انم ىلابل حولا و ئايودتاو

 ١ تيباتس يامل انا يل |

 ديد هر ذتلاو اهموبرهرونئلانلا نادل

 ' -ع اسرونعيولدزيؤؤقلطدز+ نطل تييلادسلاع )الف
 ْ سلس درض ورا مك مياشلا فصنلا3اهنم

 ناب فلاب ف النمنم العم اهو م مز ا(صح نع
 عاد عم ارا مضبا عوللا تيبللا /7يبدايزنييلا

 بجاود سلف ب اكوا لهاو اهرسيكيبا عك 2

 ناابر/راعراا صخر رس ورام اهريلع ظ

 * 2١ مكرملاةديزهل ا هاهدومتيبلا وكتب
 تاك تيببي تارسابولل [كحعرد اجيعصغرو

 نائل ١هامد نيالا ١ىج اىب اعل
 ىلابطب 0 5

 ظ

 ا ظ م1 عزم الخ ريبللا جيان كد رؤي دزملا نالبل ينم

 - ةسسسسو وشمالا - 2+ 2 كش ل اا -

2 

 -- هوس حس يي بيسو يس سل لمس |: ممل ناخد و ل عم تس نقلل نا ل ده مس باعمال

 ع
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 اهدرطوا نييعتب ليس ارم مزم فادح نم جنه
  ةكتح مدح ترفنياك مسيوم عادول فادطد

 دق ادوي) ةلوراكتييبلاب نارطلاي١كقيبلاب هدبعرخ ١
 ظ دذاسم وب دعي للأمم درميل مباددالب جرخولف

 .«ترجب الف ضب ال عاجول اذ اوط /!فوطد ورصقلا

 وكي نلرسانل رمال قرد 'نسنا بزب اعنا جلا يفد
 سوري اكل ةارلا حؤفحرنا الن ريلاب ؟ةلادهعرحلا
 ع ىقاوطلاا د ووغل |بمزل لكم قيام )بت ةءرط
 ندجدمب نكم قرادي مجمود) ضياحلاكاسفتلا د الذ

  ةءاق/ءاراو جيضفاانكو عادولاةفاد جبل عرجالف
 0 ىفايس اك قيرششلا ماياوزعلا جامتمي اراد نك
 مجارعس اين ويدحودر ولدو فيفعرمول ادار : مساع

 وناندو جابو وك ماعسيال اموال م العلا هرم مزم م

 اهو ارش امج جارعس لعب ديردونساعو الدو

 راج الايرمرد ريو ورد ل صش القا دو عبطنلل ره ارا
 جاب ةننسو هريض يالا هاؤواومراذان)ث كر اذو

 ١ لاناكبب لا لورثلا/ كيبل ماكي لوقيناب هيت
 ينياع السك و انبسرانكأر/ نس وك[ كبرش ىلا مونلاد

 نث ةزاءنسالاد نجلا لاوسو ابنم خاف لاوانع كيك لص

1 
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 ٠ 6 اول +نستاكنكل بذاعلا ةرعيبلا ةيبهتلا تس ة وو نيا

 تمم اخ لراة ذا ابنف ناللي وول داعب عناسلازو وزنا

 تاكفوبب ١نيتكرندال رك فاوطو هيو! زموالخا ٠

ل05 الحرو تراقواي ا. نسييانلور يسملار دك
 

 لطف زموطوراكتو ةرمك عس شد و نوفولا

 اصلا زعيمهازإ راسب جلعر يسم انكر, قل عل ضخإلا

 ظ ١نيرضنحالا يملا نضيإلا عددا ةتمددقب

 ا ””قدد|ينكم سد ابهلرازإب لص تمزح الكور ب ىلا كوب
 انصل!عورب ن١ نسسيو ماس هاكر عايناللىدو

 ظ ظ

 ْ ظ .. قصلين1قري )نم لع جاولإو نماقمرف ةورلاو

 مب اص ١ سور قصلدو نعيهزبام ل صائربقع

 ىلا ن!زسسيو ةورملاو وصل انتيك ب هز اربط

 ١ ”اليضاةطيالوناوطلانيودجي و وسلا ةلصنبب
 ا ظ عاببالل يم داو نمد وسلا شدو ةروعلاء سو ا

 ا سه يبفلا باص !ليبف نمسك د دومسمهلؤرو

0 
| 
 ا
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 للاب ناصاؤرلاوركدامجذ وسل !ةرش. ديكاك ريش ' 1
 سي تزونسللا لمزللاو ل ؤلتنو:كلاللسخ الاه
 نيد انلاوركمب نيلي ةنم عباسلا موياهرحا عار اعد



 موييتعب ارلاد ىدمرمل موهرتتلانل او مرمخب "نفر ودا
 تالمهو ١ةالصلارعيوى دامق اهك وجمل ورا زنلا

 أك تا مقد ناتبطخج عوامل ةذ مب تلا الكوولظلا
 او.ترجو ثيحاجالصرعب بطخ معمج مويووبلا ظ

 روحك دوينخو ةالرسازم هريقم ةيواحرلا قلع

 ء«ربزلرصقنل ازمطضذ !لحرلا قلحلافيف دابر نم

 مد سدا قومي اولاق نيتلحما عدا مللا ئيدعصلا
 ملعب ناو نيرصتعللاو تدل املا 2 لاق نيرصقملاو
 ليلك ..نويزم ريان! تبطخاكو بطنللو
 ولاو معي دوةوزنلان اوج ىعيارلا ف مأجبو اهيلثول ١

 ذياعزقرل لافي د نل رلارخا ل جوهو مارلل عشللاب
 6 نابقلا يلب فت سمن اسد اللا نوعلاب د موش ومسدا
 تليلرخاو قؤرعتل ايم تيبلاو اسم هاهد ابتالل

 تاثلاذ!نسسو ناكل موية رتنيكت !بومللايلزم

ٍ 
4 

 . برزلاو مهلاووزفلا هي ةيميدد لغسل
 باد ولا ف اوطرس عرف١ذاؤ نكن اي ثم تيببواثحلا و

نب مزللارنعلقو :
واعدو بابلاف نكرا

 راهو بش

 صبا ذ١ كوقي ناب تون لاركرلاو فضداغ مزمز

 ا«داعيكعو امظعت انيرشنت نييلا ١ له دز هلا تيببلا

 5 ظ '



 ايوكنوافيرشنت هرم لقا ر جن مم طع وفرش مورو
 زءانيفل ماله اكتم ومالسملا كدا مدلالىو ايبلضعل

 00 ملا مدس 32.5 مالسلا ابا ملل ١وكاساو سا هراوط لو !3 ةءالسللاب

 تلابقلوقي ناد 2 ساطصروخ كيبن حد

 كا زمالط كور ملاد لكي يبا مللشميبا
 نيجيناجلا يفور ناهز ملكك ب ىلا ماقس اهو

انك و نند حز ا(3دةن دج اندول اك اننا
 ىع

 (ءاروهغماين دف الورمم اي ى)حجا ملل ١ طسرئاذأو

ن ئراابازصلا لعقتاذاد !روكتس ايهسو "1
 ميدإل ا

 لادا لكس امج عربا [مسدا١ لاس درك سال سارلا

 لكل املرل لكررشد ال هلاحو مدا لكى ٠٠6 نالوا اهالعربد

 مر ةيخرع حعوطو دل نيبتيك عرج او ٠
 انلاثوابْب ان اعرل اوركرل 3١ى+عبو ابين دو انيواشاح

 زماان الكل ١ معنا غر واججم عر تلا بوريعسب وو

 تاك ةروكزلا نسلم ديا 2 داب بزما موش مركألا

 ترلوسففإلاو نيو ىمئيميدااازعاو دل هولا

 لج مالت داو اضل وا دما صإلا 2 ١ف يبلا

 سانا يرسز ل يوطفيكزب نكمل وحد ف نوكي



 نكس و لا ىيس هيبلد قربرلافسا اكد ماوالا
 م يمول دزه نفع قالعنسا مردإسور د لا
 ١ قاعه بببس ةام لارا مارع الا ةامرغ راب

 سعي ساكدرو كولا درظنلابكازنإلا ف الج م نمل اكورد رغب (ئقساو وتب ةرشابسو ةوبْشسلا تب نا مل 0 هولا ميسفم كأوماداونالب) تقرا تبا 1
 ع :اهبزيدا تليؤ بيطدو يت الو هوو ا
 امرنتعدو ميسفند د دروو :نؤعز ورواد كسكابيبط
 يرانعلا افي ككذيبنلا اجرحاو ١ نومها ةقرسل و
 دايزارل تكد ونعني نسي ني ويدل مد يشسزانقلات
 لالة ىلملا نجوؤاوسوددرب ارم نيرعاسلإ ٍؤعبن
 اضيو ةوسنل قو ةساعو اطر جرلارسبل ةوريغو
 يوب كل. د ابلعص ا مالا 5 انين 2 دلل افحو

 و يرش ريط نيل عضوا عريخز ع ورنسرل موا
 «التدو نخاع مةهدامربا بص مع نع و اتشلان
 او امو :اواع امل تبرد د طع وقل ل قيض امله قطاع : تن اكزيملا اولتقن ال ق5 ناؤركذ امتدابم

 د ييموكتارحا سلع نانال/ و2 يحد
 ”الاو نائبا همر ايو رموب ام! ولكف لاقالاولاق اهبل١

5 
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 ا 0

017 

_ 
١ 
| 
1 



 7 هوطمِلفشو ةلحاو معْسولَو هوي ىس ناموس

 دبل علب تح سور اوقل خالو لارض عدوا

 اه ويغقلخلا بوو لؤلاب سلا طبرسيف هيل
يبهدو ع يمثل ةمدومل ١معماعرفللا تلارءارعشلا

 ْ يو

 ساررعسبزهدو قلهلاب هرييهتنم عاعشلا تلاعب

 تلا

 . ةاوعدوزمسو تيكر طمويغولو نهرب رحلوا

 انو اوفلاث عيش ١ هرب ارج+ل 3 انلل نيول نهري امل

 الهاحو ١ أيسد انامهنس ايو لع ناف ككذرومالا

 تبجوريملتةدرعاشب ا ك[ذالتا تاكت ات رم ع

 ص ماكل نلت عاكف الثا ناضتال جدنا

 اعتك اكوا نونجهلالع تبرنلا هوجو هلع ضوزلا

 مري تبرللافتناةييو غل بالذ بيظنو سبك
 كيل ىف مرعل ام ملاعل ا ىماعلا اما ادالت ارسيل موك

 اوربا در يشب ]ىذىلا 7 احان انولابس املافلطم

 نير. قد نتيرولا ممزغورءاح اههوعو ١ دروارح وا

 سكاما اهاطغوانيهلإفعذلانم تيناموطق و

 رلتشوبجو ال ككاسللا دا يطو الوز فظلانم
 ى)ة اخ هبواويل الذم نم سرصل >ءدارل اضل اعفد )ا

 :تكياييستتم ارإ9 عهدك الو مذد لذؤممأب 5



 تيما كت ا دشربلح
0 4 52 

 اني
 ايا

 ! ؛ |الا
 3 ١

01 || 

٠. 

 0 اهرعحناو هجروا عير اع وعو كسنل!زماللا

 جس اعف ماهتب نولي نااهرحا نب حصالا
 جان > مل ةرعلا ما دولا الهزموياىنمو عيد
 هليل ) ؟سش ماع ايصدا ينمو معدداوعدال ممسك

 لاب هوب عزب معاذايام و وانهكسلابىربعتو ْ

 ناوطو رش الي نم نيد زم حجج 27 ناذ ظ

 | لوقو ماوحس_ كابس انااووسسب عوبشم ْ
 ددمو جوو جاك رس ماعال اب موحاسل لحق لحلاو |

0 

 اناني مترحتف ةرملا معد ذاك
يقيي ١ تيقبلا نيش الوحب ثلاثل ا هلاكو

 ام نمت

 00 يهده وااصاكلد يجد عارحالا
 0 ريدالدد ترعب فوكوالم_ ىف توفسف 0

 ثاثداؤاباكارب) ةوفتالاجاس ةرعلا حلاعرطو
 | فشرطوز دن! كسسننب ممارحإو طرت ثا

 5 اوبرا رد كب عص الكليب او فوق ل عيواو
 سلاالصردا لحشد تالادرشب اع عنانيثلا

 يي ةدرما اهيل لنفي للكذب نعابض العا كريحع

 يمد بسم و وا يحرس ص - .- 7 1

 2 55 1 5 نمسح -نن لحم

 وي ومج

 5 | ب جر رد مس! دوووم بج



 ظ ظ 000
 ل قوييتشاب علاتذدحجوالافدجلام ساوكلات

 ترض ماد الاذولد ةعلا لاو سافي نسج يحاول ظ

 ١ نارجارا لا واخ مروملا سفن الالح اصل الحنا
 ظ هلا م«ناومكسن ماهارس جنماايا ىاصحالل الن ١

 ظ ظ يمحا نإم ةوفلا ىكي وار اصحاب رمال ناك ظ

  ةرعام جلب يا جلب نكمل وح دودبولوفاوطلا

 | ظ هه ام ١ «دراد يا ّمصحا ناذ جز اذ تعطل

 ظ تاقهو سنان سرعش نانا ىلبلاوسرشيكسا
 أ بيترتلاو )غلا ريغامهلامتحالامرينإإخ ةضوو دارو

 0 ةكسورل اوفلغاط (ةيرلوقرم دافتسم اقل اددافملا . ا

 ظ ةكالرد عخارجزياس لفض ناتليربلا غلي 0

 ظ لاخلا 300+ 1ىلو اموجراجأ6 زعداص ريناؤاماعط

 ا كولل مولا ؤ*فشون ريم ةينلاورعشلالاعأب
 ظ لك دكسإلا ل نكب كتله هربحانزتخاف سن

 ا خارتاذ نازركوم سب همز و خالل تاكولذ ىحاو قرط 2

 ا نااضياطوشيد عالؤاضفالو ةرعاعنالا حخنالو ِ

 779 ءابانمالذ خد د تقوؤراصحإلا لازم نشبت ا
 ١ داؤصارلاو عنم دلعي نوككراضحالاو نك درواللاملاف

 ا ترج عم ١ ذب اهدر نب ىيقب غ3! دابزنموهو جذز



١ وبغب عونملا عوح اذلك] لو هراسعا ة ابنا
 

 | دصطلو عم لي ملاارج تيا مزمن ذا

 65 اطمر# نك ميل ل جرعلبد اهلحا ناعودوم
 0 ا اهنلانمرطاؤ ود

 لو ملل يا سل عاهر نب | تعبر ا عاوفاوهدرك
 ! يفانلا عيوجب ةرهضلرلناق د ارى.ام وهو عيربو

 75 بارده ارجو مسو دوهو نا الدرة زل
 رتبه اكو روتعل الكل ا5لوثزم عاشر رد عفنال
 مرن سس وفدرطل ار مرعذ اصداري اصراتصو داع

 نوياكدرل:3]؟اكشلاثل1ناب ةوملالتف عريغبد
 لوكطز جلون امالارم اموهاو زكودالاموشو ب
 احايتحا نيد تق مري لوكا موي وح
حو لوكاموه درت عباولا

 0 لس! و)وّد

 [يذواامرع شلت اف نضو١ نئذيؤ وش حو
 متاوياالاول: مرد ناك اابيرتت قل خل 4
 دداييق ايم اكامويف بدل ج3 ة لذسل كك
 ”اجو :كك3ب اهي غور عاضتل هللاب تماعن إذ

 ١١ سو ايدزالو هد نيعلارسلكو ل ةوزأد ةوشحو
 ””هري<هس ابعزبا نيلوايف اهييضقوتف دب



 لافي[ :الاقكو ام هريسفنعودعولا !رسقو ١

 انمي ااهكا ذب هيقرتاضقل زج ع وزر هعيما

 وس 1 و انيوسو .ظرك احاول

 سالب |اموهو تادركو بج عاجتكرل لاب ابولا ٠

 تالثلا ارا د ظ

 مئذالاب 11و اج نال ولاؤ و

 ميضلإو اويل إسو 0
 رضا وسي: يلغلا ةلعسو فوعنبا 3 و نشب

 ب / ار كا وقو نسل ايفل ةرغوكلاندا دال اذ

 ظ دوق !ذازعلايعناق انعلله كلب امهيف عاضمل ٌقاثع
 لضورلا ةملاقو بخ ةععو ول لاقريسولابة ملام

 بحش د يرايتحرل ضزيحز زعل ا: اهلا
 يغير وراك يل رض ةواطع يروراب ةاذد

 انهايدلادأبما نعل ضقوربثلا تحيا تخلباذا ذلعلإو نا
 2 ا 1 يا ريااخلقا انياب دام

 ةينمؤطل انا الها طتلا نقله العر بعااىهاظو

 كآ ذارعامو ىل )ثم الثا تق عيل مانيالطبلا
 تائطك ناببيفف ناكل ع3 ةعضالنالاع

 2 - نييع تي -

 --و مسج دج هج ع سس حس ا محمل سمس ل اس -

 يسيل بوس تكس

 ا رج ا لس



 " فصنرملا عولاتب فعلا غريم تقوإ>رب ةيقالا
 ١" نفزاوقوتولا يرن نمرإبالف الاد تقول رتل
 اد اينخال/ت قو ردو نسمنل!عولط دعوتنا
 ٠١ ىدابررزمالكيو لا يب هسمدو هرخالا

 كل نال نيرششتلا مادا ايلا ناوحلا تقدو

 لخري د لا مورس بوز لادتمي نانم مالا
 مولر يال هزار نيرشنتالا م اباكرت شو
 ١ «عوانسيو مسم هامر عابتالل هسسق لاو
 ١ 2 بوؤملا وهل مدايتدلا تقودتسيورملظلا ةالاص
 ١ يرولذ نيردنلا ياض اياز اول تق دو هسمش
 | كوتللاداذا نا6 لاوزل ؛لبت لوا ةداج دانيل
 5 32 يرلا هرعوت قولا ةهفيطو ,طعاقباس كرار
 ظ :درعوة ابمد عب رعب تابنسرولا مود ةاصح

 /قيدعلا قيرشبالا مايازم مودلك ذب تبقعلا
 : ن ارابسبدبرىكو ةايسر عبسب عرب معك

 كتميجرم يلو! وعو نر يندم *لنلابا دب
 1 سلف عذقيو ةبةعك رع م ”رطسدولا م ةادرت

 1 بابةزبت ةروص مكوقبرعدب وينال لورا
 000 ةرجد 70 ماطا

"0 > 5 

 5 ا 0 3

 قيل

 روع

 تيوضدم م ياا اريحا نسيب



 ومع حاسما هنا ا هوو 9

 لهنا يطع ماؤه وشر تقو لارسال

 باق اف تزعل ساشا

١ . 

 لحام غيل لاذ ةنيرلا لها ةاقبم كابورست

 035 0 بلو متو مانلا
 4 ' ش 0 ا

 للرأي نمل رام ابالهاو نركر
 اردن لعد

 هالبوكرملا نم ناكم.وم تما 1
 ىلحا ؟جيكَح

 "يكس رث انيق ةاقبلا عزكم نييزركسم نمو
 نبا عناوجتلا يزرءابهعرم وصنمو ار وصنم

15 

 )رصمووف الاد مانلا طهالد ةئيلجلا اد ةنيدملا

 نعل او جلب نهجلا له الدانرقر نجح اورج نهج
 ترعفاد خدام ىدهارغمنربلعف انلوئرل
 نركز حاس ١ ثيح ىاكاذ ثد د ناك نا
 طصنا جس دان اب هريغد دودو يكفرمد نك

 يفوفارل ك0 مرل, تدس عدد ايط درع د اهتجاب تباذ ليبقو عرهتاهريهسملا عشنا عم اهوا ورعنلاب
 مودا ةرالكو اسم حرش ةبي هويلاو ليل كرس

 حجو

 سضنالوذاوه هداهتج !بملاهؤرمنلا ضلابي رج تاع
 ”ل+ةيل!+3 تبق علا نس فاعلا لهاا ميهالحاو

 دددام انز>الل قع ةاذنم ممارحازمرضفا قو ةافا



 >0 كم نيوشجو ينير نمل ايما ةتسبالعةئيلدل

 ظ ' 1 تيريدك تيشرش 3 ةعيبم اب! لافيد زوز جاد ل حارمرل و

 2 ةقللور ارم ثالاوخيؤع ب5 تنير نم ئيب
 0 ' ينسف نيا: قالا لاق هدعللاو
 ا نكلحر سيكس نيبو هلبيبارلا ناكسابترثاد تدطرقو
 ا 0 0 اول انا!ترقرل لاّقبو

 ١  كقوفرملاب ملال لاتبو طور جدال ادخع
 ظ كامدرق ان قع ةاذو مم تلحرج اع زم أبت لس! جح

 2 باح 20 ذائوداو قيفعك وكم منيتلحرم

 0 لعفب يجلد ناعؤتو كدبلا_بابقرشلا
 ظ اماورابو فاي اكدزنبوومام بجادكو واعارح

 1 ا سوبعإو يدالد بحو

 1 مرمر وتجتو عولتم :>ىنملكالا ي ؟دديلل موت

 ا ١ لضفالاب مس لل( ىيلحّ]طنيبام ادني قلدصتلا
 فوم ولات اينغالل ى يندر عنب كاي اين)

 | اخ انلا'ىهطاو اهنماولكف ةرلوتل شلاش
 يعلو اوس الب يطمياعو ننعاكيصارلالاقيد

لصالا«ةربعاكو لاوسلل ر وعتملا
 ظ ظ . يكد تهاربع 

 0 ل لاق هيتس ٠ قرد شلل لكاينإب تا

 دوج



 "وي بسم

 ظ 000 لآ
 ظ ظ يليمتشازم لكل ةنيؤدلا قاذالتذحا نوكياناهبشيو
 أ 0١١ تالاف سوته لم فالكت نيتشه قرصتلا

 ١ 3 بح عرص ومس اهرحا ناعون كسنل ١ امدو نقراص ٠ ٠
 ا 1 000020 يزاهفد ةيراتدريمالحو وعنكم د ةجيراوعو باكل ا

 مايمف مولاعجتمتملا مدعنءاؤراصح تيدف و نلك
 لات بجاد لهاا جر اذاتعب جلال مايا تلال

 محجر اذادعب كلي ماياهنالث ماصفر جرت
 لكد كيب اغلاملام يفر نرلذ جزل يف ءدعل اي ةربعلا د
 دن  ةاوتناؤ وزنك نم مرا ص عج خا
 انيوتزندردب تب لانييداهتيبايضنل١ةكف لو
 د اهلالكن طولا ل١ ناكماةلمدماي'اةعيراوسفادالا4

 رللصرجازف ١ نييو شل تصرل اكن اويصلا جد تبلاغلا
 مضارب ىوقتو عا نيكسملعب ىددمنيد نحجباناب
 يعج قر مْردو عطنلار ريراعط الذماميرتشي
 ام ويرام)6عمومد تاو رام نيك4 مول نيكس
 وفل دعنا موهوهو جندازمت فام )ثم زخات أل
 عوق ببرج ثمل كيل ادام بعزك د لرعو ا

 ١ فديدكا نانا يفاكامويد مك موسي ثاقازلا

1 
 1 ! ْ "ا

 0 ا

 : : ١ ١ ا

 ّط ا 7

 1 | ش 7
 1 : 1 كف 15 ا

 ١ ليل 1

 : 5 : : ع 1001 ا
 و ديانا 1 0 دا نيغت 07 77701

: 

5352227 

 م



 و

 ٠ تيفو نوبحلاهزمع. يام وضلا نالاسويماصتئقشلا

 ٠ مويركمونلا هن متعة ذ هزكجالف النزال حك يلا رجع

 ذ الثاللك مة ربعا ثيحبو جزاك هلال ارخالا
 ةردؤوج ولها كن بىنكم ةعس.ءاعطل!ةىتعملاف

 , تيكا ةنمبة اثم جداوجب ملال د نكي دال وفد
 |” 75 ءابادئالث ءوصو نال نكسب! حارب قوصتبو
 ١ لف مج ايكسم عزم ئيكسم زب عال مرش عوذناب

 ظ يدارسو!انهررم كتمت كنار وتل كوبل يلوم

 ' شوا تقوص ١ مايصم تدون نري ا سار م

 - هل تلاقلحلاب سيقود ىديدلاوخ ةيككؤيرماللو

 ١ كي /؟نفصب أشم اص والا مدو بتعب دلعملابو

 ١ ةكناف يدب اوستن ترصحاناد 60 وشل
 وتعقب ماعطدشو وبه جعتمتلا ميكروب يجف
 . فتيل لايف امهكتشال مايملازس مرل)رلا برقامنمام
 1 بكرا بجاولا» نلاالغاس ان.ق امويزام]كْنع ماض نع رع

 / ينالاعونلاوهو باكل ةريدعرك وهز اري غور ومام

 | لعب. ضوه و كذ عيكس كمل وحد ناعؤن .
 أ 1 فاوطومرلاوؤموتنل دمت وبلا 1و5 اقرملازم

 | ١
1 

 | 2 يلانلا علاق دايز نميس تيبلاركذو عادولا
 ملا

 .٠ 35 ١

 و

 021 ٠
76 8 

 0 . نع 1

 ا 3 يل .
 3 , وم ادلب

 ١ مها 1
7 / 07 



 لصالارصت١3 تاو هوبغوا عرفؤط قاسيا 0
 سابلل ةبيطتلاو )ب فلا ةومبشج. لاو يانلإطع ٠

 وفور وفتو روز درت مدار جا التبن

 دارإ,_كزم جواك وول قنلاو ناتلاد اد وتفلا مد 0

 ”لسفملا طولا مدوهدج)ب لقد ريترو م داهْشاْن الفا ٠

 سيللامددط د رىؤذو وسل ماايثلا زامل مد ظ

 زظكاو عشاي اباه. يدلل او ارساإلانهدو بشلاو ٠
 اهجيارانةسالاو عاجلة ةأم لقم 9 !ي رد :دياريغعاجلاد

 ساو رعتلاوربصلا مدوطول لاو ويد مو ١

 هوغدا دازمعرض قوطولا لا داسينقلا ا
 اتقي ةياباملاعار تم طاولا تاك نا لوف ان

 لص ااورم امو ىلا ثذرلاو ثدرالف 8ر1 وقير جور ١ ظ

 الط هجاكو هريخ]كشمملاطودو انييقاالو ا
 لك لبد ب اصلا اضذل ناد اركذ ن0 سيفورا قيل

 تان هايد عب مل ابعم نيوققيسغتل اهدنا 1 1

 كك! ءاملحاي,تميفب يئشناو عالرب ندلبلاموقابمجراع ٠ ٠ ا

 نقل يرق نونيعد ثائاس 'ع مادص ينادرب 1

 ةيلابغ او ىوغجتلدا3 ةاسدستل هاسندالعب ا ْ
 يو ا نا ايلات هداف ا"

 0 ظ

 1 ا
ّ / 5 

1 

 ا ١

١ 

 3 و

0 



 ذم اههاؤالتخابلّتْعاف مث ابندالا فج نابع لانس انه
 قفا ةونبالةونبال لإ ةاوف_رابغصواربك
 لمجال ع اجب فوقولا هاذ نمرم أه تذوب

 م السإلا ةرعزعلاجو جبال ة هس تاكتا
 دابهع صيعصد انساب اطوملا ؤعككأم ءاوزاملم دواضُتلا
 ١ فون اه كاب قفاضسع سدا و رنا دوس الانبا
 ظ ١31 0 ١ مولا بوحو تقوو هووكني هل دتباوملا
 ١ ليفي ةرعلا ةونذاكو لاب ءارحالابعتمللا م دبجعأ؟
 ١ "تقدر منا داك ناو لب ةسسم لوفد دز

 اهناف نا تن اكولام نا فنسسمب جزحورس اك نيعم اهبل
 | ككذدو داسفلاو نوصلاف دعبتت اكقالفلاف جاعبتت
 ا تارثوا مْمَف تدأك ناو: وبل 'ةوفلالةرلوك نال

 ٍ | وب ةرعو جنم كلا ةاهدوركم هال واو 500

 ١ 0 اعور ةناكتاو جلا الخ الخ هز انهزم انعطوا١

 ظ رسال رجلا ىلشمو ل هل اجحال لاذ لاردب
 1 تبي عتاب اهبرل لال امل رلفن 2 ١واقفرلااو مرهم
 ظ ظ زدال اطوشد قاوطلا ةيريسلت و مولا بلم اير

 ظ ناو هديبعنل هرك"الايار ديلا عوجلا4لافرككالابلا

 ا الع عرتلايينب تبث اما ذا اياطسؤا ظ
 >0 هو



 اطونشد ىفاوطلا يئيصستولاربلاةهاكتاوخيالو
 لحلو ةالاصلا رار ىسبلك عذار ف ايكل دابرمث خال ظ

 927 رسب ]نمو كيرف اهنالر جلا نم ةارال صح
 ججرتلاو ةرخالاف ةماركلي شوا: مررت ةاصخ
 "موي ص ةاهوركلانمؤص ركلة وداي هزيزم ايه

 ملا ؤرم اكهوركم اللد !نالخن د صلوا 2

 مكارخحاب ناك ةليدكزملا ضدي 3 دايز ماهوب
 | لاوسلااءاليوعيك_زل!الارداسيناولك لزم

 ١ ينير طش ناو هرافظاب مىوشككتاو ش

 الاك تندر ىيذام سعي ط الاعب تكي تافرعشل١نتنب 0

 نشدواتراطلإ]«ايداواينوتل اكييد دنالاعذالخ ٠
 ولام يعل درؤرلا هعيغن يدادلامذذ بدا

 تاايراز نمو ىوطيلف سدا معيطب نادلاد نيايراختل١

 مدا يبصعم رزان اي سمحت يصعب الف سد يدع
 ضغو مادطد لن ناعوددؤنلاو مد'نب'لامالامنالو

 نمي ةرانكريفو ءود و١ تن جاع سف الذ تلكتاك

 محرر جرن و نايا باب ايم مز مرتلاامو١
 001 يي يي

5 

 م12 ناتيسس يسمو ديس



 1 دءاطتس ١!هرحا ناعوبوو كنتشلال اعط سدا

2 - 

 ١ «رزز نيعؤدامدعي مضعبوةازاجادؤنل الماش
 2 ضعها وتبرمالا نك ساموععر نرد وذازاجب

 0 قلعاموحو ةازا عيل اهرحا ناعؤد عاجلا دن

 ١١ وا صيرم ها وشم نآك نؤن عقدو اريد بلع
 ْم الكوقديع# انناويناث داز[ةمفد| لعرض انك

 ل رمعرتجل والاب ءالاح مب اذولا_ عفر شعولميالام 8
 / دذانلا يعن ام قباسلا يراغلابملاب قلما
  ملابباروعالف هنيجتب الرع ئيعل دتّيطدول هرولاملا
 ١ يرها نا ؤيعسدإلاة ناك هنيبعي ناو ياالاو

 كمه زيهم اج دزم عنوزيز يجالذايشوني موايره
 ّْ ئ 1 «يجلوو نجلا لك ةرعبجو امئااعإ:عدزنلاقلطم

 ٠١ ادريض بيف اك ةرقيوا نون عبصوا ةاشن عنلازم

 ! هنمالع للغرب عولتماهنجرخاا ذا ةرؤبلاو١ تنوبلازم

 ١ لكافا ةراجاداعبجب ريقؤرصذ يرعترزن انلوسإو
 ١ متكوو جرب ىضرمدإلاسككم ع دؤنلاب دج وزلاهوخدا

 نيل نش واهبلا ةجادلريطع)عو باكراد بوكرو
 ديفيك_بس ابررضرمغنكا نب لخ ؟ناذلك,دذ

| 

/ 

5 
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 ا

 ١
 ا

! 
 ا الارث ندشمالدر وكمل ع اح



 اياياداباهذ دج ,ناد عاق حديرياقدوجو تعبد
 سلاحا هيطتقبامو لدارل اءيدسللا نأكما| عم

 يال هع يوتوطوإ يم ةزس ن وكت نازل شفا
 /016 اهفل حري ناو حلحولاب هويبهذ نم غار نارللاب
 اهئم اهلج دامتعملا لالا ةحاينيعواوالاددازلاو

 وهو عفسمك نإ عن ان ئكل ليج مظفن دتوملا نيفال

 ىف ةرعل اد دازل ادوجوربتمي لمايا تيافكمموب ةعبسب

 عضبلاهرسفنلإؤانظولو قيرطل)ز ماب ناو ناهللو

 اتركم رع موغةإملاعمج زج ناداهوخولالاو
 اهملن و ايس العزم انل ئناقد نين ارماواهربعو
 ربعا مقداد عاككؤب يويبعتو اال مي لاذ اترجا
 بوكر + كيبستي نابهويفدت ءاطتضا امهشانو

 مرر جام سياملجع ن ١5 قباسل 9 12سئس للا

 جار قف سمز للا ضتاقفاد عالض اذ اعرتعب وا 3

 لبا عونا مرجيو [ لف اذلنملا ةرجرب هللا ورا ىجتتسالا
 مكينعاوا جلروقي ناكقررلابرن عرمتعيو ا عمو

 42 21 ذئرض دارو. مورتعكا 2 ةرهكو١ 2 عقيد
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 ا

 ةروملا نيرونتل ا - با رياوؤصالا 0
 موايا مالسالاب جم ج:0 نموهو نلامواصب
 نع هاودول3 هوخ حرر رع الرويشان تدرج حد
 عع د انمابدوادداومل ىف نع 9ع

 ١" كيب ووقب الاجر يسد 035مل جلا جريد كلا لانا
 تقلاف بيو اى الات ةموش نم لاف موش ع

 تمتد ع حج مكرر. فد نع جلا قال لاف كفذ ع
 خخ يفا جازت اعتق فير صردال ةدورصركة زموعدددو
  نابه يعاد نواأضقو١ن ماذا ضركريطعز مئوددا

 تجرب عوز لن وا مالت ءواضق وال يرد

 . 3 يحس موسم مع حتت ينال يطحن وس روني < 0952001777 حج و ب 0 ع دع تدع ود ا

 ١ ع ده يسابق لاا كوي 9 بع

 ب 7 7 حد ذو اري

 ا

7 

0 

| 1 

1 : 

 8 ١ ١ ا 1

 | عقذ نإ وعيارضر فيا ندع عقواضفوا مالسإلا
 ١" ةريكدزعاهنم تيلظاو بوضعملل ةلاحاو ةحفد ابك

 خوجلاف ةرعرعبإل_ةد دنافن ماركو ىف لاك
 - ىتاكؤرمنب الا فكنا لق خد امم لرحا نال مالسد زل ةرع
 نرحازمالاداتبال كم ارتس نال ب جاو لالا
 ١ وهو جلاوا نزول ايونب تداذري_ف غكسفب
هالاسسد و هج عكا دمي * جت ف داير ٠

 تأك نادال م

 دقيإلبلع ةريلا لاخ دام هجن لب صطرضي ار

ييدع خالا>داف ةرجبامرعنا6 ناهريف
 ١ ةدئاجا
 جا



 عني عام تاكرن١لاهنحالاب منعك د سي'جالف تع

 خلاعابفاو ةرملا هيناعمتفاراور اع ةرعلالاخلا ظ

ركدو ةرعلا مالو مهتم دارت الموت ليلك صح
 ة

 جير داكل3ريلع جاكنمد لياوفلصالصرشبؤانه
 هد يملا و غوبصلاو نورجل د رفاكلاوهداضيأرسم

 ”تد ابعلل له ]ةيلعكاهدعل ىيلد تذاوبؤد فلل

 3 : اينل
 نماحجئ وج ناب جم الثلا عج ولا ماوح!امادو ظ

1 
٠ 

 ظ
 ا ظ عال الم ىف ةدابىل اله حزم اممالمبلاو نذاب يملا

 ظ ا َبيَذَع جان راظرل اعط اذاو نذالابوانلإؤ ظ ظ
 ظ نافوص !عرشبف اهتنيب ماسة فرسانلاف 0
 أ 000 توين وقوو ةنواباليمحو نتملابدبسلالاالك ١١

 ظ مالت كذا عازجاو يال ةبقبب ايتافان قوق
 الكناو موكرل الكرد ١ نككراصف ةدابملا مظعم اكر داا6اك
 .. ةيفولا ذود عراتمي انه عمب اماقا ناذفوفولاانذاإ
 اوفرعي د اكت اذ قوق ولا راهب الك ناوالئ )داع ازجحا
 باباه نجاد امعرع مل هادبعي !درطبقداتقو
 "كل اوفااهنانعمايوايل اهلك لاق كح مرت لوخد

 هعمل وا و دج حل جوج



 هو ا

1 4 

 1 / ١

1 

 او هدفه اليم "ف صب - دك ةنبعا . 9 نا نع

6 93 5 

 11 سا عسل ظ

 وح ابابدوخر ردا جنم اكن دو جنم مزطيا, عصا شنق
 كيشكوإر ١ نماماترخل آكنسيساءاوول | وحدو عني منا 5

 . ايس ميخ ا رنعوشا موحاب رمتخي هكسوبف
 مالا مامطلاو طق فدو يرنيل او عد ةرجوط قدربف
 هرلدريلا ثلا مووو رم ل'نخقالا ب ىسانالاإ
 85 مارحأب ال ارنولد ل وغنزللانبلاب لحيإب الشد وكو
 00 اكصحلا ثيحال جرحا! ا
 الخرب المرت ظل كك الو اطخولد ىيذ اننةلاب تيولا
 ماقام واف تاييزابس اكربذ نر لوالد كرشم
 ظ رم عطل ذدالارج عال الع ,ناعدهو ةحاايْد
 0 ون هرج ككذ د ابدوم كن ارقل او جملا «ةمددر طاح

 يتلا“ 000 ايو ةنيولا هوحرصل
 0 تنيولل نمتخ اواجه 0 لبان

 0 ا ردع الصوان شل موو ييرلا

 يبل اباهتوصعمر هاك ُق للبرم ااا

 ظ ليي ةلرمدي جر سفر .وداخو ابق وصي, سبل وجو
 < ةاقياد ماعز وبق باضخ نك خد اميكبإكو
 3 ١ او عرس ابيع انيفاولم



 تب اتكح رككد داو دفتوإراير

 ةاباواح ربة ريق لاو نهوصخع هج والعلاج لام
 هبل كسداطصرملا )ابو ابدلاو عسل اس)]حاو 6_وفك

 زج يب)كو هيب حرلا 2 لافخب بطلب كايا وسو
 تفصورر2عدوقعم هرؤاع ضن اكراو عت كل هاقد

 ددؤنب اعرمل ناعود هععيعيبلابقداضلادثولا

 . ةاصكو ةرملاو 20يلا دز ل اوه دىدحاو لقاع

 مم دجيواع مومامو مامابإل/ى قع الف موزملا ل

 زملص الارعيخو موصلاو مالسال اك دايم ى[ذرنعو
 يفرط وا. مست ةرهلاو قتدلاو قول طلاركد ظ

 ى>ام اسنفا نالذوهو نال اعوبتودؤانلا! لصور

 نكداوهو_ديف نيرقاحلازمكلاف نيؤرطل)زمزهاج

 اهرح الو ا نفرلاو نهرلإوبنحل راحل هزال اكولاو

 ماماضةلاوثل اعجللو تعيد ولاه ضإقلاد لعد ٠
 لل اهراوج كك تياصولاد تبمولاه ماقلا يعن
 لبق وصولا ةومرعبم الاهدل بوغذد و 0

 ١ يي :ايزيزم اهربخ ويف ايان افاحا تيصولاق لوبغلا
 1 نازم ولاه ضبفل ا لبش تبدبلا» نزلا ةلوكن لبعد

| 
1 

١ 

1 
3 



1 
1 

١ 

 ا

1 

 يقبق قاسم ا وربع قاتء)اةعلذللو نقعوا

 0 نييالرنع مزال انلاو شرتقلل ةكم3لاملا تاكنا
 ١ عيباوتفو بجومالب نيس ارح اكسيل ئيؤرطلاا

 ١ ةراجالاو رد للا عصلاهرازحلاضتتاوجب (ا س7
 1 عودا حؤلالا ضبفلا نهد ةبيرلاو ةاواسملاد

 الص امتداد لويغلارعب ةيصولاو ناب وابم

 ةزاج ذ اور وم تاكناذ اهنمرمود وقبول

 تلك ةزيوكزدا يخوت دإبزن نم اهجريخ هرخال/ن حو
 ١ نهرلل ةيراحلاو ضل لكم خاج اخلالا تاكا
 ١" ىهوداوعر خازم اج ثلاثل واعد اذإ نذوللو)

 0 مؤ اجشاف تذالا,ضرقكض ود نكارلا
 لم زب اجن اف ناضلاو نعهارل ١ ترجورتم مرن الئ

 ا 0 1 لا ال تهدعزم منال ثوضللا

 ١ ١ مديرديلاو مام الك ترجم مز الر فأهلا تهحزم

 07 منام الرف الا تيدكزم تاؤياج اه اف نام اثم

 [ 7 ا ةينيزم ةزياجاهناو علا شمام لاو انتببج
 ١9 ١ نحل اد لإ د١ ترجم لام

 لاب ١ ةيسجنسرتم زنا اكمملا تيجزم ةزياحاجاو

 اهنا تذالإب ىنبقل ادب ىعؤش لص اكره و



 ا ها 900
 < متالد عبجاد جؤلا هبرجزمةمرءارتمرسججرم ةزن اه ]

 ييويولاوبغ صدا رعد دس عيواؤا ٠
ْ 

 هماعطلا عبببزم موكم نم عبسو مسلاكمؤل او

 يداك داو ميلود نط اكو ةكارمد ماهطلاب

 تإ ودجج ناو عيب رانك يف طورشللا عسل ءاوابج ظ ظ

 ارقعو عيب ئبعجو ةئنصقبزؤتو هسنعواو ظ ظ

 359بوبعلازم ةاروا قانعا طرشسب عدد ةراجاك ٠ ظ

 طقدرحلاو نب نيرب عبد هرلوقزم ماوه ينبع

 ضبتي ملام عبيكرس اذالو طققاعداحإ ؤولور نيا

 اجلا بح عيبد لا :عرعامعيبدعيابلانسويو
 جديتقسااامالاطونب عيبو جقاللاةئيماضللا»
 ركل < حللامو /ملبنسس قولا عيب 2ةسمالللو ةؤبانملا

 جريئ مولو ناوردلاب لا ! عنب هانرلاو رعي ايلا

 دادرتمعراجللو١ عيبانلا املا عيد و ةارمولل عبو ظ

 نب مطقلا طشم ندب حالصاا دله إ.ق ةرملا عبد ظ ا

 نمذوا كل لادىريسنواؤللطموا ةيقشلاطذسابعاب ظ

 عيد كك .ذيال عمد >!مانالذ حوبامهريبعن 5 ظ

 -2 ةلارايخ عمو هداشد عز عيددر لا عبد جيرسع



  قوقوللع يبو هادأ ذارايبللا مل ناذعةك ملام ]رشد ولطو ]

 سكر ئي نوعرملاذ ةيوص او لا 3 عفر تاو ا

 (ةداالارف اكن مالمو + لا ربحلا عبيد تفاالب ')
 ىيغلالولا طارثذا عم عبملا دل سب ارش يا عة فدعب

 اياعلا عيب واكو يضابكلانحرلاط اءشاوا يؤتملا ظ .
 ةيقرنلا وابل صاح عربك< اوزككقسوإر_ ضف - |١
 “يلا جاد عذ ع اتعصخت مدخي نابريسعتلا بخ ظ م
 2١ ةاعهدعيبالملرنار>!لوفيؤرم وامس هعبرسبل ظ 0
 يدوبام ينل ةيكعلاو كوع :تفاوشال لاب عذرتلا |

 ا قلد دطنورضلهلل يع مد سانا طع فقيبطتلا لمربلا١

 ا ١ ىقياطو لب نأ ين :ئىيدملا رح را عيرنلل نايكرلا

 / ١ ةومو مسدرق لب ف منمري رشف رطبا للاءاتم توب
 أ 1 ١و اذ قال لج و مونب كين وول ةيعللوعسلاب

 ٠ ةيوعبل للشيف تطول اك عل سان شل! لويز ناب
 / هتف راخموازب امين اعملافرنعورنلل اهم عليو

 ”يجبدلل هوخ عيدا عببلاو سظيرامل ةاطاوك ناكولو

 ظ | سلا 00 بوك اب دىمدزل لبني دصلارنجو

 ظ ذلاب يرش ليارماي ناهككةد اشكو
 0 بالا رنع يذلاويوعملاو نعم ذاب قيبل



 م.عبن. يدمل رج و ئرنلا وربط موس يا موبدد
 لاحازل لوفي ناباعرصرب اول خل واسم

 نمل اخ نماربخ عيب لح هدر )نكي ريزشبلابش ظ

 ىلايكسردشدال هدخس كلا لهل وفدو:تابرللسو ا
 وامن ملا ازا نسب حريم البال ىنعو بلا ةمزحعملاو
 . 3 ةدايزلا مونمالف ديزي لعب فالي رعيبملا ناك

 تاينه - يقر هنعيزلا ةارصللاًائيخاب هرييعزم عا هرشب
 1 < ترش يعللو انبي ةؤكم اه طبل جلا ةكووتم

 ٌبيجاو بيعلار اينكادوثرانملا ميشو نسل ندلا

 الا تالثو انحلادوبذ ةلصسة اش يزشس لزم ل سموبغ
 شال لررظنال تيرصتلا تان علال! لعدوجتدإب

 فاؤ)ىل ١ فالتخا لعابم املس نجلل ارمقن نلاحالو إد“
 ةيلصنلاو لزب سمول ع عاد ا. بغم در اربح ىدرخا ظ نيوبولد اهدر ناذ قكووشدايربا!للتقايواملا

 ل الادر وجع ورتماعش: ندوتلو بيع مور سبل لانا 5

 ماعلا طعاذ ملايف ناوح اجد دعو توببلاةيفالع
 ل |حرهالوهياع اخي عورسلا كامي يصر علا ككتاب 7

 ان بتابع تطعم ةرصلاعيب تالت نسافعشغ
 75 هوب لئافهزهى اوازع هز نمت علا عب



 0 داطصن نم ب يسال قزمو

 0 هبي تل الملا همز كولو نللؤ ظ "|

 ” رخو مهيفر فلاب فرزم هرااكيل ياريس النمو ٠

  تاؤوكذوعفب دنا نظوا قتخلا ناكذ نعل ظ ظ أ

 / يطجو انلاع نيملا فل ثوثعلا عبدو ورك دعوت |

 ظ ١ 01سم ناكساو

 ١ ظ هديك زعربنلا م منا نتلاز مو عيبلا م اثنا مي

 ١ قد ن ايعإلا عويدال ابووبغو دوادوبا

 4 اقرتمزلا3 وا ةرياعدا احلم ائئيعلاذ ا كئاالث

 انيمي رعيبلا عمد ةوتعملا ةيدرلا دردوملاوج 2
 ١

 1 لك اهرب ناب نا لذاحلا اهرك لنا يل ارطرشمب

 0 د لل اهعبب ىدجد ل ستولا )بة! ]بك ا عوحبواامهنم

  اهإلربايذو لك 6ك ةداعويفتت ملوبةاهاراو

 7 هك ناونبك سمؤعو اه وقد لمح ا وارهثب وعم

 ظ اباجاصو اقيؤانلا ةرماظلاو لوالا 2 بل اذلا تالا. يعبد

 اعيفت 1غ واوشعلا رن عابفاصدالنيركذانأكا ذوو

 او عصب مل ةبطر نكيكذ ةرللإو

 0 كوتاكذ ةيورلاو ه ةيصااصاظكيقابعمإ د فارعببلا

 | انه 5 زن اعيد نا هدو وس قبؤيام
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 هاكر رمب عمود ولحج كيتتصو ايس | | ١

ارلسال اعيد اذهرعو مسنة ركل ىلا 1
 ياندا عم 

نبط بريف طرتشم فطلب ااينعا تزل! نيعلا 1
 

 يب تشو يدك توكل رفا 0

 ظنإ كاد جمزكزي لا ذ١اذصو غضاخل نيعلا ذاب.

 اطمسرككم ستيرتش او! الس ١ نكىكدب لاق تاكركذ ناد ا

 . نيضوعلا للا نييعت طش اعيبيككون ن ييالعو الس تاك
 باد ايبوهو نيود نب دعيبريمي الامس لاذ 0

 تالثيد تا)ئاولاد ةئقصةدجماؤ١ عيبلاموزل

 0 د عفتسر م ا ظ ىدابز نموه كول ععيبطاو نارا

 ءريالدرهعرذاعلل دامم مولعم تي ددرقم

 . مزال اشلارابخبت,لجلارايخياو الل عطقناد
 ماعيئيؤمتم نيوناعوفبالدةفيصالب صيامل: حالف
 . ايل يولملا ريغ جبب عصيالو قع هركلل عيب يصب عل

 سالو 3 ة5ريذو نيكوميَد عقتالامكو وسخ عيداكد ا

 عيبكنيالد ىبطع لفاعلإل سلام الو لوم الرضع
 سيب جاو الا ع وقنا ظ

 انصلا



 هنناومام يقصنم ظ ىئعاك ءيدز وعواب 22-2
 . هؤتعلا قحتل كل هاضيويغب باكمعيبزوجالف

 ١ فاير كرتعوجلل هكذا للولا معسل م راولا ماك |

 اخ ظلريعما مل عيد الف اويكعاس ابد ءاحرل_ةوا,بابذ

 © عيبالووعملاو عذاتلااومتطاو اينماولكف لق
 انحاز عزنوجمتملا عيب الو كوام قرن اف وقوم

 | لئوط ديد عيد الديك وبل ضااريعربطل اهاعرس ١

 ظ  لمالا“ثةساف مب نميكرملا فقحىئاعنل تذاالب يضيف

 ١ نو عماد لقت 212! نيعل انم فوق ىلا
 ١ هقاعلانمرب :راذا نط ارش اوإر..ىيلادايحياداينللا

 ١ ت2 نافامبل ناكثا قوت ومو ربق هقرمد دوفنل

 1 ١" قيكنالوويابظذالا رقعل)زميرتش مل د١ ناب

 2 ههعزجلا ابر دوما دوو

 ظ 5 . ىلع اي> نوكروصتدورم مارخا لا صيرتل بج

 «كقرافيوا موز, زار انكي نال )كتو 0

 ثيحسو و ع ادرعم هحورح نم هر ن كمت هول

  ةفسوزالل ذك مساعد جيجا[
 ! للوقنمدوا وعمسلل__ مايزال 8

 1 !كمغتإل ايعيب راك ا هند بأي

3 

5 



 نفع ترو ةاهجسل هيي
 طوشيو د عيبل ا تاكرا عمرل طوني مولعم جالا
 لاكلارس ابر3 طعرش نيف اهبع نكييزللا

 ىلاف مز3 نأكت او لفعل اوسعنم َّق ةعنلا لف ا

 لطب ضعب ضبؤوبةوادتمك لمد ضبقليقاقؤت
 ل“ ”زاورخ زغيب يفيال ف ورأا لقعالض بقي لامف |

 ملسفب ضبقك ل هحالشم هراد ةىقنم لاملاس ناد 0 ٠
 تسال (قولفاثب هدد عسل كك رسل كارلا 1 ظ
 خصب وصوم جيمي م ىبعك !قحجوتلا انجيلا 1
 كون ع اميدلا عجول اهرع نلوم دان نطشفل إ ١

 لوجو تةوراعاطة لازم ول ندرك د عرنانتلا 1
 ةروكللاتقوركيصخورس يدري جسلاجصيالف

 دوجو نم ىداكو هريغص نيت و١ نانسيعفالو ّْ ظ

 عضوموةعنالجولاةيهوسة عضوم ناو ١ امويبهل لتي دوج تلابفربتدييزلا عضوا ٠



 ّ ا لةداقتل تنور ليجل لد يطاصو دال خال

 1 لوك عض وم لعل ىعص وم ئوبيب ددتن ومر دكب ا و تل قدطولل قلص تاب و عضاولا ةواقن

 د تبضبعا

 هع و

 | مي ومب ماذالاخل ىيلعا تك را اصلا

 | لا كنا لككرةمل عض وج دارا كرات
 ا 0 اهتالكرمربف مكاي ا هرارقم نابي ةنبعب

 1 2 دعي اهيترعو عربات عدو تروباعث ترءدو

 ١ حو دالارحو نيعلا متهتنا ع نابيد ناوبجُف
 غصو ا وذو اعراب كد ايرث ي واه ونعيو بناس ورعو
 ظ < 1 انو لودح وا دو ةدوج نايبال اهيركواجابح

 ٠١ ديو لولا دوبل لعإ عقلطملاو ايس الف
  لضلالطبم دوجالا طرذدو د ةاحرد ل3 ١لعدبجلا

 ٠ اناارادالدرإلا طرشنا مولعمويغ هاصقا نال
 ١ . شوقولا امد !ريش ماسملا اوبك اير الي دراوهيدرب

 ١ بيبعلا 5 أكد طرشبو دانع ىن ودوهاع زل اطملاف
 ظ ١ مطاشنال عوملا اةاذر طشدالمط ابعت هؤحل | عبم

 : اسال دتياللامولعم .٠ يكأو تن ا ىلع
 ١ عضال ب حشد وفك لوبريخ إد ]طبمذ

 ع 00 ! جلل ةولاجز فالجعرِب !جاازم ءهرجذطعلات

 قباجت وج 1]بدوجا» هج ردت

0 4 



 ١ تم اكرر مسالا قتخلا اداه وعي 0

 ناوايش نين الذب تدنعلا منكيفتتاطواطبظ ديالا و

 ىاارلالسكو مدا حمر هرماباكا 2س لا ويش ْ
 لدهقن مولا هداف 11 لال لاما اوجو ضددري ل عقؤتملم

 0 اةعرنال رع رن ولون وجو ةنيئللاط ةادارما
 اممبكماسلاامإ دوجولاه هر لعب كك داو مارك دىلا 7 ظ ظ

 005 ١ عبد مننع ليد ه اا اعم هزي اهلاليكواانزن 1

 ماما كرعتسا اما عمابتشرو جرة ظلفب 0

 لايونارل|ىيتوزاوملا باكي لاقالطلعتزيولا ف
 هركدوجبل اقفريئناما طيسيولا جرش وبغ ةيوونلا 4

 ضدو بادتإلا ,نلطااسيهندو دونا وككذ
 انما يو باوصكو ةامبلاك لاق عداسل ليله ا

 مامإلا مالك جعلسد ا, يرج نادالاع يلوشد؛ نابق

 لاريسو يلاسبل زمول وو نوبلارسكب م جادو 1 ٠

 رشصا تثطوهو سدو سيبو نامزغو كو ظ ١

 الجز اهو ىانودد اولا جنب فرع وودولاجو ب عصي ' ا

 >,دوزع.دو ئيمسايو يفئدوانروااليكو)

 يزجوعال الان عكر 90نولم بوت زبانعف

 | اليشلا وب غوبسم تدب مركذ ابل نفل

 هسا #ب



 ١ صوعب خبملا ناخب قزنلاو ين ملط غبصام 0 ا
 قا الج ىقاذصلا ىعبربظتالف عزل جيشا ظ "2
 "يؤ زمزك هرسكرو نبك اونيحف!رطاو لبو ١م ْ

 " ٍقوابز نك لولا ىيبوثلاو هداف لوبجلام ظ

 ظ ١ رطلاوركسلااورجسإلا كين وج مب ورونسمو جوبطتو
 2 باي اهءاطاشرالابنت او ىبن اؤل و سجدالو
 ١ انج ايلابوامم بكدواهزم] سب نكومتلابابرل

 د سعت ضموع عرش عاعرشو 0 دايزل تل وهو

 1 ل عرشلارابهم قاث املا

 حو كو ق غالية ريغ ويرسل جركل
 ' ةكمياومبا طعس وسكن عل ملسموبخفابرلا

 لاقنؤر وجامع انو هلفأتد 3ميد اكوراكوهواب ,ول١

 7 الل قو هنعطس نكاد 3طن بح لا

 / . لكألاي ١ مطلا لص اقم مظعم توت تاباطلا مضب
 _ مد فخعاو وجو عيد نأف اددان لكون ل ثاو

 ا تا ةمعبب نوح قطرشد ميرو بهزج بعجزأ
 | وتل جنم قتلا البةماقتو لولح وم
 ش 72د ويف داير م انيؤذي لفخل 'ىناع نانامم و

 ..طساجرج تاووعيالف اذ جرم فكابوج عاب
 ا 3
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 ناعوت يه مدان صو مكالا ةارمأ سهينمب نم
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 ١ هئتما ناو ةسلعو ريم اريعاضر)و نو مدلا
 زا هيلع تاووطعملاو ىنصيملا سرد ام ايعا ك[ذ عيب
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 | ١ يدا دو 5 1 ادع , 2 5 5 3 .٠

 ا ن1 0 كتغ ياللا 0000 ما اذه" ريوس ايد دا نويل ف 8 ل ا <



 نك اهنضرف ديرب مل اهرعب - 4 0 ١
 دنع, دول لم اكتل نروخالامتام حيا ظ
 ا نوذ مإلانحرؤرجييبلالا عايتهدإب ' 5

 ابامهيلعىمل ا عزورو ناىاببوتعو
 ارريمعدو نومجملاب قلحتي مقل ةدققلا ١

 لوك وريئصملاب ةريركت نه معا ري ئمل اريج با

2 
 نه اربذل سدا نمش هنلّيطتناإلو هناا

 ممعنرلعو هغل مز اعش نم يس فناني ١

 نيت طوس يل علاةر ماحلاو انابح ياما 0

 دتع ةدراعواابضغ دوق كَوَهْرَمَو هيي

0 0 

 لا ءاض,/ضوبف ملا وراعملا ضاكروا 7

 اغار ملا وا هضيقلبت ايكرتنملا اص ايعا هز

 ةل افا يعم يف رمق لبق ١ىنم هنخبي ميش
 ككذؤ ناتلاهجوو هرخوا فلاذكب ع

 هي 2 مرسي ناو ا

 عهرلو هنامب ىيل ىهعولاو نبيطمعم دوو 1

 3110 .تةيسضا . - "كام ضخ تفضي ]1 "ع و ايي“ ب



 زل سلا نول نسدروو لاخر انيدب لأ نهدرلا

 0 الا نضام يسوفلو موزئلال)١لياوا
 هرغجب كى زد ريس عد سدلانم مؤ

 ش هيلع طوائجملاوادتعلاددعتو اضل ظ

 مول نك رايك ب باب ةيراولاكاموا
 ومب اهيل قتعردوعاع. او ملا
 ظ ا ا ا

 لضالار هلام هلام يب امنالو هديقرو ندرلا نمر
 < انكل!نوعتمي نس لاو ىلاعد نلوم ءاج

 قاايزاغو اامراؤ ناو)نموبف و اع

 ظ هلظالالظال موي ولو هدلاهلظ !هتبقر قو انساك ظ

 | معيبصو ضوعو َىِبَه ةرودرس ةيدر)اهلاكرا واللا هاود

 لأ نارا رمادي ناي اطرنم ةباتكا عمن
 ةئس 2 3: و رفعب ةبات 8-2 قبفر الك عوتلا
 0روفي ابدل تا درخلا اباتلال >دزتلاب
 هالكلام قيةرلايا باكو ال القتسالا ةديقن زئينيح

 ا .افدعو الّجاوانبع ميلا تْفْعَت تاو ةلاكويولواعم

 ١ عقنت قلط اوادب حص١ىجشكم ةبسن اعلا 'لعجو
 ظ ملايخ يئن ادحال غدي ناول ىيلو ككذل هتانك

 عكر



 امهدعاند١ن آف ديل |ديحف 2لاح عرغللولشم فدي 1
 د ضميملا هد صنول حلل ىعومد للا

 يي تل قيقراشحب داي ١

 زغملو هضعبالاكدذنا نم جرخي مثديع ةباتلي ٠
 ولاه شر ضعسل كلدو ةريعر وب نو وه ضم تاكوا
 ظ مرهعلا تيب >3 ةبانثلا ظنل عب دونت ناطتشتو ١

 ةاتلكا طنل ىفترهلف ني وين ةاع تن انادينم ٍتيرنور يلا "
 نصرا هاعو علاج لع هقبالون ل ةيثدلو قيلت الب ١

 هب دانلا درمل ةي دانن الو لك ذب هزجغ نضرب دلو

 : اهيضوع نركر ناو نيصوو مثراوو ةذيكوانم ةبيانل

 دوني ناو ضو امملادوّمعرب اكل وهم جمت هلذامولعم

 لا صوعب زبوخالو حتدعب نش ةبادهتلا ميل برعاكنلا ظ
 لو يرد هل اق بزرفما قول ناو دهاو خيل ١

 يلع تن اكن اف لمحالا اين دلك ف اى ويف يدرملا ]ا[ لذع ١

 وداي دل مت مدول وب ملر هت جب ةمردعو الاعرانيد

 هدجو اهي اشا ةيراتيدو ندلا نيروس مرصع ]

 "متم :ئفنلا نال تزاص ل صرلارمتقا ينال لع ا

 ًاغارانيدلاواهيف يف وتللز اهرب دقتل كرملاف لاح

 ف ١نكسالا تولت! ذاورغا فاو ىف هب ةبلاطملا دس |



001 
 ا

 || اما لمحاتلان إل ٌؤلاع ٌحومسملا نوكي س ابؤلو ب. ينل! [صح

 ١ ةوجلابلا تش الاراع, داو وضو ةردتلاوصغ طرتشي

 "ةقولا عفن, ظتس و محا يضتلاف لاير
 ا اتلكالساف يااجدتساف مهولاول قاديف عشئارع
 ١ لاو | ضوع 3 سفو ١ه١افلوإ طش تاوفل

 ١ انجلو اذغإو بكلآب ين اهلا الفتساق اي يعصر

 ١" هديساإل جلال هيف يبالاب هتفعو رهملاو ةيذع

 ١١' ةلطنم لم الرخا ةدسلانلا نانال اهماهحااسو
 اياافلطم قيقرداررهج  ةياتتكه زلت الاول
 يولا ف ديلا! ىف دلك :ةدرساو ؟ ١ ةديد تناهكوس

 8 دمافلاث هديس نافو هتدهنمةمزال اهنا

 | ةملع عبو ةلكيرل هناب ةنم هرغرق ام ةملع درب
 ١ تع ةب انك[ يف نال قتعلا موي دنئفب الل الحيا
 | 1 لوم نحلاب ةيلع وتحل انلرزو ورق وامل
 !ةنابل الع مجري ييرتشللا نانا اذاميب حيبلا نلت

 هذهاام كلتولو ةوفل اب هيلع عبابل (عجرو يدا .
' 

 2 تاكئاف هتيقواهلن: قيتعلا هيلع بج درلا

 ديس ع حت ماري ياخ ةمرحالف دل ةئئالاضوعلا
 اموت ناكناو دن عقب يتعدل لع وعرودو يس



 وداد نن زيدي ةئيمولدل ا

 هت أ رف اهلاةنخاامركذا م ىتتتسو هلديب

 ةسانا تالا داؤود +جارتا/و هكذع ةنانوتكا لاه ٠

 الو هدِس تولادعب مرجتل هي داب قتاعنال ١

 0 المريخ 3 هيلاواهريغو ازبكو نم هدرستغ ىلا
 طع اذاامِف قنعيذا هناؤود هيلا ةراضالا تدّقار ]

 : ةنصلادوجو مديد مولا نمط هدرسورع ا

تموقاروص ؟ذام #7 ىئشتس ا
 ةدسانل اف ع ا/من !|ه

 ناو هديس نذاويخفاسيالاهبف تالا واط ظ

 دناو ةأكزلا ذخايالهناو هديت هين ا

 ةعيععلا ةياتلكا ف هدرسإع حو هديلماعسل
م لوهتمإو١ هقنعإبق بالنا نعطحيناباتروإ ظ ١

 م وحلا ن

 لاقاهنج نا هربغ نمو لادحب هيلا[ مي 520 ظ

 نال ] ةامباتييالارسف ملكنا يذل!هداالاس نم موتاو يلاعت

 اى هنعمل دي مدل اةلصالعجب او قتعل|لعةناعرلاؤ دم

 قو ةنمح احلا يضو ةتنابعا دصقلا ن نه ةانلز ظ

 برا ةديع لال قفني عدت هناذ ةموضوموهرإإ |

 عمم يق هنن اكاذا/ مبفوي جيممبل مل ناآف حر نبسبو ٠

 الف ةزرولازحت مو دنت نضرئل كل ذل لمت ماو نشوم ظ

 هبيهطع ي(ي(يتسسملا د4 ك0 اسس سا-ن-ننلللل

 ص + درسوا سل د وو ا
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 00 ظ ظ
 ١ ظ 2 . سم ف ظ ظ ,

 . لكفش امنا سفن قوقنم | خوش اكو !١تيالابخ
 0 وزنم 5 شبر ةطايطلعو ن ل١ نس ارهيش ومدخل ا

 ] ةدجبو ؛هيقعو طل اضقن ادعو ! مويب تةعل ادور

 ١ ١ بجلما هنالا يالا بجصلف كذآ ةلبفو ا مديون
  اضأوتعلا اع ضرما زف دلو نايعا موسنلاو ناكاذ١

 / ' قيقرلاعبب يككذو ةبانكلاف هيلع هع! [ىكىعإ

 || عبس مارت لو هسفت نه دزعلا ولوق سئاره
 ١ 1 : الولاو هيلع دقتعيف يا! ىفين انكر ع ؤتعا
 ١ / وسع! هل ةياحلوف ىو قتعملا هنا در عن
 ١١ 7 0 ني سل اهيف ةيلعالرلاو هقتحيف لعوع
 1 تابئالاةفلرهراقالا___٠ ا
 1 حي اي ١ 1 ا ١ د لومسملا ةعانأب

 1 نصحت ارابغا)عرلمو نين اذ١الارقوب يسار نم

 , دوت عاجالأرق هيفرص )يو هيلعا شل فارتعإ سو هملع
 ١ يسزياسغن الحول ةدلادهش طستقللاب نيماوقرنوكيلامت
 . دخاايكيىملابغورارالاب هسقزؤعووملا ةد!ىط
 ةنجرا ةنايراواهيجاذ تفرتع) نا اذدح قمل ىسيبفياا ب
 ُ ترج هيدا لبقيدل ةعستو هلوقامو نلرثمو رقم

 ٠١ ايد سلف مر ارق الو كك لغم اهكيراابع ديم مدع
 ١١ رجمادعبال هبوجو لدس نا هيام نو غم
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 الفاهريغالو ةلما مب هدرقد منابانلطمو ةلماعمب
 يل اماو ول ةلم عجيل والا هءبصقتل هلرقملا مامعارب
 تمر رفاب هيدقن ثداعل يو نصالندلف ةيناثلا
 هحجارم نردوتان ادي ول نارهاطف ققحم هنزل
 ةبوجو لزس ناب الاو ةضورلا نع نايا اذخاقملا

 +-خزمق ةيانجنعلاةو!ةلماعردورجلال مهاد

هب وجو نلطانإو هءيتلادول هقحو
 | يسسالالاق 

+ 

. - 

. 6 

لا رك هلعج و لقالإل عز زغنل! هزم اسايقن
 ” او

وهداظ انج ةمفورلاؤ دازرججلا دعب املا
 تبر لاحت نا

 يدويو دع شم نال حزسب جردعر بي رارقا الو هرإرف ١

 الب دن و نين دب قدر دذذ ىف لارجلا حل اطبا ىلا
 هجايتعاو ةئرابع وعلا هس ورارق بف ةيصوو

 تسريب د تلال عههين دبا ةبرقلاب ديقتلاو كارلا ٠
 هرذزب هرارفا عمبالؤ ةيلاملا ةيندرلاب موغو يتذابز
 زل او ةَمْزلاْؤ تناك! ذ١ام نو د ةدبعم تناك ذ!مرل
  باوظو لشل) م نودنزلو ملخو قالطو دوقودع
 . 2 لصالرعتقا) هيلعو ناعلب بينو ةدعرو ةلراو

 ىلا مدحلو لامب ىهئلعت هدعلا ح1 قكلنساو نلججو ا



 1 اكؤعنيو نا وسلا عطقنيف لو
 ظ ١ نودب دولح :اجاغاو لاملا تبنم برت هرلو

 ١ للرقو يلوا ضوعبف انا فالطلا دل فاللثلامم

 ظ ١ لد اع قبقررارقا الو قدابر ضل قادت ا

 1 .ةلرقل ةرلع هنا القا ممم ادييف ول ند ةلماعم ول

 1 ةذايب ةلم اعم ف هرإرق! فدلخ .انيناشمإلعوتمرمل

 ١ ةتمذي قلعتنلب هديسيعلمقي الذ هديس اهيفول
 ١ هلماسسريصقت) ال ماديا هقدصؤنعاذاامهوبتي .

 يدب ةيلخدي لا دويرقارزو
 /  لاةفاصا 0

 00 سفاح هرارقا اما هدف اصاب م نذ ا/الاح
 " ”نعهدعبل ةقرسؤ مطقو قالطو دوفوروىرارقا#

 ١ ةقدص ملاذا حسد ققرللالام مغيو اهيذ ئه
 . اهبف ل ندا قلماعمو هبرها ام يدوس واهييفررلا

 ئ ٠ راالاو قلم عملالام نس هدي يف امو ا اك م

 ١ قلهملا مالكاخل !رزؤجخدلذ١ دنع رجا بقيال جيدصلا ْ

  هعرجر ليقيقرع برثسو انزو ةدر ف ال يفنقم الب

 ١ تاهبشلابدودحلا' وردا دوا ديا .ارمخغ اه درارف ١ نم

 |, ٌققرسالاو ةدانس | جحصو لاجل و سرم رغلا ةوار

 يتاطرتسؤ اب هان هءرعر]بفيف ولطقو

 ال



 دل لاقوطمزبتل راق لا مزايدل ماك الاطوتسو
متامف ن ةلفلام نسم[ آواربرلو !مظعلاملع ظ

 ةهري

 'زاردلو ةونو !ططض ماظع جداءاروهال لوتس
 قلطنو محار د برقي نادلايسفتلا نجديدلف نول ايدل ٠

نزار طارد" الع يجن ةرعوو تلو
 ناي0ااو 

نود ةمس امهلماك قنا ٠
 مهاردلا ٌةنْر يلع يل ١ 

درل !رهارعد نوكر نود ْ
يعر مسن ة دع رئانل ]و د

. 

و ةعق ان تناكان او ةدعمهارمو ول: ظ
 هيام ىلع اقول

 اك انررول 5كم دو د دروحاربتعا ما ءرلا نه رع

 ارو هير اول هرإَر السيو [ساصا و ةضورلا ىركع

 يعل هنالو رارقالا دع ادا مويحلد ينجالاكدتوم
 الارقيال هن ارهاظلاف بزاهل'اهبف قدصيتل اعلا

8. 

 لك قحاعرتو ضل! لذا يطوا ديم ظ
 تبني يره

و ضوحن كك |ريذ تاو طع جدقل ا كيرلا ظ
 لقلا

 1 يطن باج نع ىراذيلاربز عاج الق اهيبف
 و هه ه
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 يو ةمعش الز اًقطلا تفرصو دودو ىقواذاذ ظ

 متت ةكرشإل ن ةحتشلا يفتن كةاطد ٠



 "١ قوسقلا ةّوم ررط عفد هيف ينعملاو طباحوةونر
 ١ كررتسلايلا ةرياصل ةصحل 3 نقارملا ثاروتساو
 >2 ةيئاوؤع ولايوررثمو وصلا ةوفشل ابذخدلا

 ١ اهناوراو ناتسبل ا طياجلاو لرتلاوضو جبرلا ثينات
 ٠ محمنلاتيثت ةؤيبصو هزم ذوغامو رز! ة ومر
 | ةراخجو سس ارغو انيك حبب 4 ١هعينبابو ضرإو

 0 ةلارعو تابنلا عادرتبو ضرالاو ةُئدنُم

 لدقلا ةرغو الوهظطبف رئننملا ةزريطب لوغو
 ١ كالريخ فالخذخ البت تربات ناواهرباتلبب
 قماحسضراقانبو قبلك هسيلاؤاهعبتي و لامو
 0 ةلوقس وة ؤاهيسرم وم َرهشاو ورنا ؟سرادجو

 0 روص مو شير الؤ (دديال هنالر ادع ب ومب ناورمام

 ١ 0 اجي كل تلا اوه قالا
 7 ١ 2و ةىسنازبف ةنم خدرصةم لا دن وفسؤ طبت ل
 0 ةلشل ١فتنن الا ايناس حور
 ةثيكريو ١ حسسغنب ايرتخملا دكررشلا عساولو وييلارع
 ١" ةتلاتعطقن ناو ةعفشل اب ذهإ/لو عسب اردد ج
 ١ قبو ؛/ذعمايق عم ميبلادزع ررطلا درهرل ةوسقلاب

 ١) ةدوعقملا هنحفنم كلب عسفرلاىيو ىيثئالو هككم
 ةئكم
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 كاكا

 تتتالّرغا دو نمور عانتن لانكم نال مف نه
 نيمارعو نإ وهاطارنرج نكيال ريب و ؟امحو نرعاط
 من د ةعدشالا تويت جضتكأ قلع نام ان ايسرمإو
 امهرحال ريغصر ادامه ناكر يلا قوسهلا ةزوم ررض

 نم هده الوخالا ةونش-لا نيت ل ةّرصخ عايذاهوتس ٠
 فال هزنعتل اهبلاط ناي الف اهيس ةدراؤ إل ذا ؤوشلا

 عم ةعفشللاب تذخاك ل نلر ز/عيخشلا كج لك سكولا
 هاشم ديف هنركد يرتشملا يغرو ! ىونذملا نملالْدِلا

 ومج_بصخلا بأب ةئفشنا لهل يءاقلاغقو)
 ولو ها قع ىلع كبت !اعرنسو !ىلظوتسلا ذا قفل
 لبزتلامريغوا قوس وار يس دعت نةماقا؟خعفنم

 هلرقكت ايا حا مجالا مف هرعت برع الاو قعربخب ٠
 نامكرابخاو لطابلاب ريكريب ككاص ؛اولك تلو ىلاهتا
 يق مط نسربخو ماع يدوب [ضارعاو مكارم او مام د
 نا[ نا اههار يضر ١ حبس نم هقوط ضال مربزم
 يضاوا اكدلوف لدب ةضورلا وف تعبت قعربخي لوقو
 هاف هلام نن ١ طب ةريغلام زخاولامإ يل ان اودع

 هزه تباثلا ن اوف ارئالوقو الا نعالخن او بصغ ٠
 بلاولا لع يرجهنم اكو عونم حرقيف عال صفلا مع ]



 - ةيفايصاخل عاف اس ع

 0 را كا يسر كال ب 1
 وحن ىلالااهذخا كيما دوبل ةيبسب ثددحلام
 .. مايل ةهوف اديطو و بسنف لل :غبصغرلام
 !ظلانّوِصَف هواابهدوااعدف هل اَفاِجاَحر
 , لكلا يطري ابنه سرا طب اذا ىسيل ايذح
 ”رضفملاو3 دابز ضوخلو هيف ةديانال تعد هال
 ظ 1 ومس ُضمَفو فدلزاو ةبراع ::يصغ 3ييساائب

 ١ ةردوت يح ةنذخ ا امديل إلعب كلر وتو ادرس عيبوا
 ١ قزم لنملاب نوكتدقون ا( عاوناةئيرانائضلاو

 ١ نرطدت رديف مئازاهو نزوواليكومعاموهو

 . انوا دليلك ناويحلاو عف ان اكموئتلاف هئبقلاب
 - خاين لثلاب ىلوفوأ ف ماسسلا جين ) نينا

 ا - ويل ١'نم نيرم الالفي نول لِقو نب ر بعام لو ١ ظ

 ظ ١ نركدقو اجلا ديعنلتا!ذاررلإف ضرالاو
 0 ايونئفي مناف حيابلادرب عيبملاةوبرماو كةغب

 عاصم اول! دوب يرتشللا لن هناف تارسم ا ئلو
 ١١ نيو ]ثم ايم هنوغي هناف جو زلاديبو هما ورع

 1 نمالا



 .. ..  ١؛ديص مرج لتقول يف روصناليف ككذو
 ةيتل ايويلادس وديا ىحازجلاب هسفن هذ اذاكرلمل ٠

 .بصاخل'دي ف بوصفملا ىنعولاى د ىو واكل
 امالا] و ! مل ع ىنوملا نوشن هن اف 4 ندع ىلترْوَت ١
 ىقمن نوفل نان ]قالا نال ير الود فنى نم
 بِ يزلاوهك شرءالاو١وئاوضوو لغد زإا ٠

 ”ةيوضفم ا نانيعالاري اكن نت ككأملا نقدر
 هنباف ةهيبشب هعرفوا ]ص ١ةجوريطورلاويفو
 هلصال ارهمو نروشلل ةجوزلا ل هم نيرهس مد

 روبوضيلا ةيلعت وف هن لوعزلا نوب وعرفوا ٠
 اهيريؤك ةجوزدل رغم مرتو رهم ا هيمجومزل ن١ ا
 هناللوعرلازص يادلبق ةعرفو الل صالانصنو ٠

 :ماغرهملا نصنالا ةمؤلب مل هضبلا نيلعتوف نيج
 ام نبصع ناكوَق حل نوكر نا نعىلثملا مترظول

 ٠ دمجوا ةوخو ررغطتس ل عدب هبلاطو لرائجب ١

 لال ازواهتئرشعب ينايلا هرفي ىناق مالا
 0 هل عم انيرمال ركاب ن ًاىشداوضو اسم اضاعوت ظ

 انيك كك ذ فالخ ىورعملاو ثلاذلا عرنلا 4 ويضاوم
 و
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 ١ اماوهوقلا نعي هناناتشلا ف هب هبلاطن هيصلاو
 ١ مظةلطقللا با قولا ةلقنالف صخر
 ١ اعشر يتلا ول ايظلاهناكسار قاتلا فو ماللا
 ١ ةوقب عنتم الو زوري رح حياض قحرمدجو ام

 ١ امج الا]يف اهسصالاو دعت سدجاولا فعيوزو
 ١, الجر ناووجلا افاد اخ نسال رز نع نبي ملاربخ

 ايلا ةبهزلا ةطقل نع عك يلخ ةدنإ رص ينل الاس
 ْ 35 ناف ةسساهفرع ١> ىزاكوو اهصفح فرعا انف

 ١ 1 : اصاعن اف كدنع قعبدو نكيلو اهرفغنتس 2 أف فوت

 ١ يي سامع ناشف الاو هيلا اه دافرهرلا نمامون
 ١ 1 نافاهعداهلو لكم لاقف ززلا قل اض نع

 | ةلاسواهبراجاتلب يد تلات واما درت اهلا
 0 بلزللواكيخا/و ١37 ىهُأ ان اهون اقف ا '
 000 طلاع 0 ع
 0 ةلعقلو طقتتمو طاهنلاةثدلذ هاهو

0 

 ا مش ا اهدعأإ لع عخارراولاز يس معينا

 ا
 000-0 < - 7 هطافئلايخ ةرانعؤ هدهو

 ا الاد هام قابوهو ةدعدو !فيرنلا غارف]مف هلاك
 | ةفتخالا] هنو الاه ناكاذ انكي مك[ مرلإظي مل ناواجعا
 0 لع هلوقل ثيرعنلا دج ريك امربخ نان ! هيلا

07 1 
1 

1 
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 2 سلا ى#

 قالا



 أ
 لدسعب لام ك2 ةنال اظاراب ككتف الو قبال ١
 ”تايصو بالاعلان و ةاغك عاب لاء اهصّنم ٠ ونتعربعومو ةراهعدجو ناهطاتتلازجاذآو ْ طظئللاى ةمهنملا ىسوخالاةراشاو ةعفشلاكن اهم ٠
 امنتحح ناكئناو ياالاو عابلاو ةئونملا نعل ا

 يضو بنراك ودحبو اس فو ريوبكة وقب كف ثم
 لبالا ذل اضيوبخلاث هلوتل[نئالال ةئرخلانع . ها طايصا رجا هطاتتلإلسف مان اريطبر ا
 ثاىللاب دام اراض اككتدز دانت ازاج هتان ل ظ

 لادم تاوملا ماه ال امهرخغوريسملاو جاغنلا
 ظ فن نا ككقدللركأ لا طقتلام نارياعإو ٌةطقنلا
 ظ
 ١

0 
ْ 

 سبل 'فرعو هنت ظدعو الكل ةتساؤ لاو ةدضو
 . مرغو هلكان لاذلؤ هالغ انسب نإو نئلاوك شا

  ةرافعدعو ا ذادل < نكل نك مرهظ ن اوتو

 دج لالو ةرامجن هدجوولام ىدَكَد ةراعلا
 امل نيهجولا نم مام دل هااظل 3 هفدرعت وللا
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 ١ ا 000000 رفا شا قايل

 " . ةلانعددمو ناو ح5 عاون الا نمر الاكوهم سساخو
 ظ ككل او وكلام مهظن او ةئ فرع ةرادقوا

 ا قلما ءامرفا لور اظنح رع اباشس ناو ٠
 ١ 1 اثةافىشمش ناوهفحردغ ثل ااذه هئاعنا

 / .القمدلما يب هطقتلب فر قتيال بطرو ا
 ”للوقيل هعبي دعب هفعبو هىبي نيبو هرئق نطو هل
 1 ادعت ةاطع ' وكلامرهظ ناو ىب هروب جر

 9 اديج عركألا دب فيرعتل افو دعب ن١ دنشو اللي

 "0 رسالات ةزافملا و نروجو ةرارجا !اههع'
 )ا ماه هيقو هيف ةديافال ةمال بدي ]/ هنا

 ) يدا حبب هجبب ىف ةطبغلا تناكناف ريقي بطرل ١
 ' ريقتل هضعب عيبالاو هت دجاولا هب وتو هرمت
 | لي غاب تيحناومجلاق راف و دلاظنح قابلا

 1 ١  ةدسفنلكاي ناول) هيداوينركنت ناومحلاُه َقفُن ناو

 0 ١ وبار ىلوق ةزدرقب مرا ريغ و دجو اذا وكأنه

 ' كيلزاا الاهز جلا اهطقتليف نكم مرخ ةطغلاادزكن ١
 ١ تل طمر عدد لانه د نري صل ملا رمت بدو
 . - يتاغلاة راهو امفرغنمالةنطقل هتتلبو

0 
 0 4م 0

١ 



 ى لاو فعمل يادشن مل الم تطقل . معتلخال
 جو ةمكجلاو كك ذك داب اسفالاو هاودلا ليج
وعب سانلل ةباغم ةذع جولات ندلانإ

 نرإ!ند

 اهتتلملا 9 ثعببو !اهيككاه دوهيامبرق .

 يئدايزب موخو مكاحلالا اممعف دو !اهيفدرعتل ةماقدلا
 . هب عمابك ك3 هيف تايالف ةزيدملا رع ذكم

 ' ادراك دن !ىماخلإقارورلاو يعرارلا

 ةمسراةليىخ ةمنخوت تاما الياهلغددقو

 هاسلا ةعفل يه ناماب اهل د نان اىبسا مه

 هاهبايت ىف دو دذمطيقل عم أه دج ن ظ

 ةلددهؤو ١هبيحؤ وا ةنقو !هقرف ةدوئنم
 اصاصتخاو اري نإ نر طيقالا ىف هيفوهيزلا
 هبنبتو !اهريخ فري ريلام ةررحلا[صدلاو نلونلاك
 هلك لنوفدمو !فيرت هن ها ره] صالابسعتو
 سر زان ابرتخ نارمعن نايم إف امكن اتتلف
 ًايدهدجلا عيان !اىيتول ضفادييقوهراركمل
 رعد اح يلا هعئدرق رثلا أو تاوف ىائيو
 نمانعلا احلا ناداتس ١نسسو فني هوقو
 ةص منول ادركت ال مالم الارادب نرحل ”ةعتل ١
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 وتاج سلا بكوب
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 م رب بح د دو 2 2 '

 تع تح ساو و 7 عا

 : نويصصل تحرس تي 0 للا رس

 ةييومج نجريويجرم يع هس سو عال س 1

 تور ِ اه - 0 تا

 "تاو ياالاو د دزعاهق او هن ذاب طتتلاناطتئاملاوه 1

 0١ مهفسب هيلعارر واانونجتداايببصاهلدجاولا .

 و كيال اتا دخان ةوينغيكب هطاتنلا

 1 لامن ةحصددما امال عاده هي دترملا قطقل حاتلا
 ١ مسالا افنايف راف تمدق امدرف ارو 1 نحو
 1 ١" اهزلرسف تام هراعاقبف ةردهاولاتاكذاف نل طل نركرذ

 1 ١ هلم تعزتن ١ هدنعاهرؤقب مو هدريس نذالبغن طقنلا

 ١ كلملاو ةيالل الها نمىيل هنال ةطاننلا ةكحهدمل
 اا نيم اناكتاف اهيلعوططنستساو هدنعاهرقااذإو

 ظ "2 تفلثواق يقول اهئلث١ناؤ را رارقالابدوتموهو دلال

 ١ هن ذ اباهطقتلاو | هدي / رعاه |!!ذاايف هرمصغتب

 ٠١ 4 دجاولاناكناو بوصف ملاك ةزبقس نارشلا قلعت

 1 افيعتلاو ككل ابل قتبسم هن الرجب مل ندول يف انام

 ا اذها جتك اهظغح اهطغحو يضانلا اهنا ركن إو يعاذلاو

 1 هيلعواه زها هديل نابوقبلازوصو لوم اوه

 هل ةطئللاو هطازتلا عجب ضعبملاولصاليرع
 035 ةبونل !يعف 'ةأياس'مهندي ن اكن اف هدديسلو

 ٠ ا ثبحعدار ناولاملا تو امفرعو درلو مماهعرت |

 0 7 وخل ا



 هرب مل ناق ىغازنو اليم ىف ككملاناف ول ىمازتقالا .
 ران رصف ان ايلول: ىغمو يضانلل اههاسو ١ايلظنح

 ةنرم ىلا فيرعتلا جاتتح ناو هفلاناهفعمو نلت ٠

 ازج عيببل اجلا >]ي لب هيلع لوم الام نما طيب م
 نك( مهل اهرعزتزي ةيلجملا طفل نلهاظناءاهنم
 اًكمسأف اديل دجاول ١ناك و !هنقاذ ظل لبا مههرشم ال ظ

 دلع عضوتو لزم عزنت نك هباطنحا ىو طانتلا عك

د ببرود الهدلز لام نالؤدع 0
 هلو يلوا ينحالالاىف ه

 هيف نوحي اليل بشل دع ديلا عشب لب هفيترمتعي

 رتسلاد از 1ناف فيرتلادوبالا]سهجرف اسيد زس در نمو

 رعارعت اف طئنلا|ذاو هريْخإ | فيرتلا ضرما زو دب

تمربؤ ىلازورعل نلت كلوا مهلا دالرلابرفاب ٠
 "و هد ص

 خلال علاجا ن ذابالااهنويل هما اهي اعتتلللا ٠

 عرشسلاب قر ورضم لاجا ارظدخ)ناعرث ىضددل نا لاصورا

 هيف بضت امام ١لاجالاهذه يا ىشو الح بتساو ااه .

 ةضوول ميس الاو لق الإب اربتس لو دولا عون نرش
 يفد لقاوا ينس شو ارميشن اة ودرب مر دليلا لمحلا

 ذ اكرلازعيتس ا ةدراب لجوبا وكلن امال اهانمم

 ةنب ةنعلازرؤلحالصو بجي هدتشإبواة نسب

 ا
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 'اذالثو !اموي نيبرشحو ةعبراب هبلاغوامري شع. 4

 عصاللع ةلس دس ئيتسمو ئذناب صريحا نم ساايلاو

 ظ / ضويال هرقاذ "ند نظب نعزبفريتحلاؤ ولا كلذك ةطئللاو

 ا"( يتسا غسب ىحلاو نباتنسسب مرجلا عاضرلاو ابلاغ ةنه

 ١ لقال مان ماياةش الثب طرضلارايخو نينسوبر١ ىلاطلاو

 ١" ضيعلا يا !سهزلاو ةيج ىسانللاو ةثيلو موب ىضيحلا
 "ضيا غواموي نيتسب سائل اوامويرشعة سب
 / وياي راب سامنلاوةوبسو !ةئسب

 ْ | انس اذماقاي |مافم ةدمو نيرثرعو
 #3 !ميرصقن الزخرف اسملاو ميلا حسم هنمو

 ْ 0 | هر مقن اوفس ر فال ! يسم ةدمو ةابلو هوبب
 ظ ايس لص ٍِ” 1 ؟اياةئنالث

 "بسب مالتحدلاو ضبحلا ناك ا اطلبمو قس رشم

 ١ هالالاةوالف امهدحأ دجو نإ اك
 اا لا تحال. ١ تحف نآو عض د] الجو حولي

 'ااوتلل هل اقام ةضوولا ةبز_تساو ىملاوهو مالا

 ميل يفتقي اهلك ةئاعتانناورركينا جب كدب نا

 ميو
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 ني اا :
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 ةورؤملا !امهيناثو اهلا ىف ةمولوسرومال هنا

 هببسل برفي يذلا ة هنا يروضو ةببس يلدقعلاب ١

 عفو ةطرشس يارجال ول طبيام عارتاةصهلجالا ٠

 لمهجاتب ملسلاو فرصلااب هريصت نم معاوهف بوبرلا ١
 ساهم ناك ضؤلا] دب ليان ذكودلام سار ١ ظ

 ةراجالاوهو هبايا حمي الامو بام ضرئوللاو بين نم رك /

 زيا ولحلابو هي عمي امو ةبرراو ةاقاللو ةساهللف |
0 

 ١ نب ماميامو تافغضصلا عرسونايعإلا

 لالا ر يّولاو يرهلاو ضاررلاو نهرئاوهوت ١

 0 دامب امو ةفالخ فورعملاو ندبلا حلانكهنم' 1

يايا ولاو ةلاكولاو د ةعبرولاو ةيراولاوطو ارهحو .
 

 !صاهضصنريق نم هنلااعرثو هنلاة لوس لا ١

 ا ولئباو ىلاعت 0 0 !

 ناكذاف هلوقو ةيياك/ عامل وغلب اذا تح ىاتيلا ٠
 قيعضلا ل ,ىرملا هيفسلاوذيالا ١ .سنسزملا هيلعيذلا ١ ل

 0 ىصلا 1

 دال عرب اينب صاخامهدحا ناعون ل !ياوض ٠
 بناها ىف در سلال عوجلاكو يرئان ويلان وهلال ١

 ابباوبلا ةيفرعات ضبقلا لبق بوصغملاو قب جبيل 5,
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 1 اي)لاملاب سيفا ىسلن ع ةءيسومو ”اعامهبناو

 | انس رواق يذلا ةجواإلعدين كمت
 |١ كاقالاو ةريغو ادةحب هيف فرعتل اباه" لالاب صمخو
 2/ديقبر صر ينلكيف نرنججرجو ةبابي رمامإع
 |١ نذإلا4 هلو ريدي ريسحنيزيرملا نم دا حا ميو لوب
 1 ارو تاما ل هلد ةبددإلالاصتاو لوغدلاب

 ' افرك ةاىرلا ةقرنتإ دارك زوبجو ىلإ ااهييلع بانيو

 مرر ديلا قعؤ قر#و هيلا عوفدملا هل نيعاذا

 ١ ضوعالر امهبف فرعذ اذا ةغررلاءغ جم نيثلذلا ف
 ١ سد[ ذل ثراولا ضير الاميل ازكىو هبواب

 ١ اهنيستبو وكن ضع ؤزص اور عصىكةىملاب
 ال الل ديلا دان اف ني دررعو نفرغن ومن

 / ريد الف الا وربي دتو قتعك قفول عا ناعفرصت ذوغن نيرت
 ا ملاحلا عربا سهنم كر ادن لادن حدس وسل نلارخج

 | هيف تب اهعافتراب ةيقبلارعو قرايز نمةيناغلاو وز
 اوقات لف مكر ني وزال لكل مفر لع قوتي نم
 ١ قائسملا هفسلاو ةدولارخغ نقوتاضالا نمدكرنو نوقع

 )| ىسلتلا 2 باب ونعسل مكاىلا +ف,/ىلع غول ادجبام
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 ْش ب ٠

 :ا/امذيفإ مالو هلام ب ىفباللاح نيدهيلعنيلغ
 مرج م حريلع ةدنإ لمص يلا اه دانس ١ عنعصد 1 .

 مع اصاووياهف نييدئسقو هةيلعتاكاني دى هلام عابوذاعم
 03010 تت

 5 هع

 هملطب نولي ىسان, الع لاو فرقه عبو اخ
 فطدلرري ا 0 0 ١

 ١ يلعولوق نم معاومج دد١ اخ كيلر ذارم دقن )/لعو

ولا)ه مرتو دسالفاناصر '
 1 50و هسفن نم جن ومأم

 ةقفنل ب هرببعت نم مث ةزولاب سيرف يكسو ةوسلو ةقفن

 هلآكم لزب ملامرسوم هناا هلام مسقي قع هتايعوا ٠
يغتس ناو هب قيال بكر نخب ل نإ ض

 تفاأف هدي 

ةدببسك ريو محوسكيالو جلع
 في مل ناف كا ديلا 

رخن لزوم معثع مذق واكب 0
 - هدوم رز ادبغاي ١ هزبد

 ةماك هلام عيب ةزوم مدقو"ةتومدوب نيبو هسنفن

 اوياموا د منالل هن 38دقو لا لاصم نمايينول لؤلو ٠

 نب نهترملا مدقيف نهر هب ناكن ارجل اف هوؤللايلا ٠
وقجإع هعحلعت مدقتلا ٠

عوعبابلا(هقوامزلا ن
 معب

 هل اب عيب ايا هدجوو برتشملا نم هونغ ضبقب مل نأ

 اكبارزوارر عطف دقعلاب دزؤبال ناب فص صب اعقل

 وو ةسقنمو اةمصو نمل ضار ١

ْ 
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 ظ ”بوغلل ةراصقك تا ةدا زلايا تالا عيبادعب اثدح
 1 نافاموخلل نوكتف ىسلفملل روك لا ةدايزلا نك يبل

 در ةدلوو ندوسمملا
 تاضؤئسلفهلااهئاقبا يا ةداررلا غالا

 ا

حيسفلا دعب صلب امذلا عم 0| نمو عك ةنصلافانأكو د
 

الو صقنلاف نإ يتسؤو عئابلل جييجلا رهف
 ( ن هماعىش

مقل اناووا دزن اولا ةد ايزل
 ناو ةدايرلاو ةنصلا و 

صقو برشلا قوغو رإوو ةكزالاؤوأ
 ١١ 00 ىشالف ةثرا

سكعؤو ., اول اهكوظفللا ةدايرلاو عيابلإ ى
 ١ ناكناب ه

د ةنصلاو ةدايؤلاو تالف ىمتنلا)
 ظ ايوعيبملادحا ن

لاو سلو عوج هلو خاب( نعسو
 ١" صقنتلابايؤلاوم ةبراضم

بملا يإ نرجو نو ةدايزلابزوندو
 | ةلودوا هلثمب اطلت عي

 ويب ا/دقدخا جسفلالعب ول
 نورا نركبو طلتوملا نم

ةدعوو١بيعالصقنك و صتقنس كاسم
 , الفدوع ابا دب 

 )| [براضي هنلكى سافل رت انما ع طولئ لاو دل عيجر

ب نمرلا ثبل اذا هلك اذه قلاب املا
 ١ تافىساةملارارقاربق

 اناكام بيعل 0١ 12 ا كدر د

 0| افقولا_ ظ ءاب دف هطمخلا ننال ١ هاوتشس |

م ب عاتتنالا نكيلام ىبحاعشو ىسبل ةزاوه
 ١ .اقبع

 | موفطصالاو بم فرصم لج ةبقر غد فرعتلاهطقب ةذيع



0 [ 

عهم ناك تيدمحا زلال صينلاول ٠
 تب

 لع هده دس يشرع قدصتف اهب تتر 00

 ةن اكراو تروي ال و بهو ىاويرم) عايياللولا

 اوةغيصو هيلع فوقومو فوقومو يدا ئىررإ

 يس 7 تاب سدت ا
 لعئاهتمو ةيهو ظ

 ٠ امه النا عما ةيددللاو ةقدصلاو يقزلاو 0
قشمعو ضوعالب كرم ظ

 

 ] تفقوك و ذويبص نة مرق ولاعإ

اد قر اةدروم نةدصاذكي تقدصناو
 

 3 فئوو و ةجاباو ى

 نيوم يلع وقولا ناكنإر اوزوبقلا طرة يدل و بهويالو ٠

 بوست يو اعسا

ىئعبضولو [وبتلا الهانق اولا وكن ١
 نع ميمي لَو 

 لذاك و هرذسو نونو يبص ا
 كالماضم فق نا“ امملإو

لا نركز ناو ةعاسلا هيففهتام لال! تيب
 ةملع ىوقفوم

 هيشاوزعان كرت نقولا ن ال يقولاحتظاددجوم

أ هل دل والو هددلو ال عزتوولو يعل
 سيلو مكصي 

لؤ اثيحمو ١ن اك رنيه ةرصعم 00
 عاعب ه

 مري نماّمقيل دز اعالو دبه كة داع لعزقول



 .قدلف ةريِمحم ع ههاعا ونال يفرحو دتمللعالو هلَيق ظ

 1 الحلا و اًرنّلا# ةبرف قديح ناف اوس ةيصعم الام

 7 لعتفقركم عمو هرسفن ىلع جميالو ا ينخالاك
  اديعن ناك ن١ دكمل ىل نم نولي ناوامكدخا|

 !االو نيج اخف ولا حيي دلَو ىكرلإ الملا توتي ناب

 | وهن هيل فقرلا قئطارلذ نفنل ديحلالعالو ةباد
 ايكو منذ مو ديدامم فوقوملا نوكي ناو هييسغزقو
 ” رسل انا رمالو جك دهتسإ ةّمعفنم ندل موعطكالا
 2اح ولوصح جينزإف طرت راو اللا تاكو ةداسف
 م0 يذلا نسرلاو تريخ ملون دجلاو دحلان قو ديف
 | اعن ةلللف ثني فوفول ا يحق ككلاو ةتئامزءزاوز

 اةاولل نولي هلق قتتدلا/نبيمدالإ صاصتخا نع كفي سا

 | 1 نول ايس حبا ةيلع فوقوملا ]و

 ١ سمح نمير ابا خامجال )بق هيفلصالاو تم

 ظ ٠ اجلا هلورغاسم قحارهجدحال تسيل نا وهف اضر»

 1 دو ايزمزتلاهاور دل يمت ا امر

 | يلو ةملهاجتعوااطقرعت را اولا شمالا تارملا ياوه

 ١ ياماها تاماال غتر نابض ةاليلاو ني ملام
 دالبواهي ةمرعال ذاراهككاوا نيد لا نم هيلع ىلع نل

 ١١ هذهال برغ ناو ةيمالسنا ةرارعامهنم مشكور مهلا

 000 ناو 5
4# 
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 ٠١ امال ير ىلا هلضا فعن ملاذإ يفرم هل اواوفرهب ل ناو ©
 ٠ ةرامعرماىلاو روما هر ظلرحو هعسواهظنحإل .

 امهم دلك نا وماجي ئاكر 6 ايهالاي كك ةيلهاو
 ٍيعايبحالاب ماسنملا لك امينم بازلاو كولم ىلضحاح

 ] تر” يعقب هن >/ديقب نطاي نرحم نم هرف ري ى «

 ظ
 ا

 هويصلا حاحا ١

 ظ

 (ل ان دماخ نافايحال اب اهتكم دقو ىضرالاا وجا نسون ا

 ؟ا' الز اتف ةايحلا ةعقبلًأ اما اشي ١ هتكون ١ ةيانتاا

لقرا د ندي هل نعمل نال كلن ول | ن١ تهز مل ارضا ا
 .' ا

 ا كانهبح | ناىسق نروملاو دس دسعتلاذ ةيرزم ١

 يلو طننأةلصْخُو ج:العلا اغاو جالعالب حرخاموهو
 هع _ اطقاالو هايهازوجا نيد انبي يرتشموهو رادو
 هيلع يشنولو بطحلاولكلاو املاكهب مودا عم اج كدلو

 نعلطل اف هب ماجن مناف ا ضنا ةعقبلاككيملاراد ٠
 بذنلاو نيمعولا عم !هناو عابجالاب كلون مامدلا ٠

 ٠ نع هليث قاضناو !١ لق هيلااجالشم نيش السايق 
 | ةداير بلط ناف قبل ةرائلولو ذتهاعردؤب هيلا

 هنن هير جاعر دق ذخاي نازوق ةعفرشاهماذ عزا ٠

 امهندب ةعزفب مو أعن هيلااجن اف يلوا تيس نمس ٠١
 من نرويشييام كد ذ كيان رعمل اب ىس نب و ةنوملا مزعل ١

 ظ

 م دل حا

 مام بصح

 1_١ و تا بباب ب اسم _ سس مس سس سس بح سس وج

01 

0 

0 
 م
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00 
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 الو ةعاطق'ناطلسلل و ىسا كودي دعو ةضوو بهذك

 . الو هنمزغالاو هِرف لمحل عطننما) ىف انبب مدقق الا عطنقب
 ” تارلاكنردولا نإل وذ هاظلا نروماكايبحالاب كلم
 17 نمو تبرتت نروم ارخعو ةرامحلاب الا ككحال تاوملاو

 ا لمن مادام هب قعاومهت نظايلا ان رع لا يا يلا ناب
 ١ ةنماؤ ا ير ميما حف حئماتنملاطا ذا ا هيل' هتسل هض
 ةاملا ن دولاك جرتي هريز حام خو هتجاع/دقذخاو
 - ةماحلا ةدسل |رهنم خزي ال ثيح قارسال! قرانبو
 قبس نم هريَز هزم هنمب مل ل محلا طق !ذإو نداعملاليس
 ( وا ةوخ يعي ىل) عاده يعل ةعقب يح نا ءام الل هيلا
 | سسانلا وني ناي كذوؤلاضواةفدصو ١ ةبزي خد
 ١ يمل ةيلعهللإلص جزر ال م4 ىضم ملاذا ا دجعرتنم
 نال هسفنال نايح نبا ناورم نر ملا ذل نونلاب عمفتلا
 ١ تاهالايزل ىيلو لس جرلع ةدلا ايم ةمصئا صم نسكت
 ' "يلعن اب هيلا ةلجاعلا ةامعام ضن هامدلل زوج درجت نا
 . ال نيغو ١ علطقاب ىلا قامريوهظ دعب رو ةعاصملا

 ةردتملا

 ١> سيال انكرويالو ضب ىمن ةنالزوخآلو | سفتلالو هريخل 8 ةيلعهدا اصيب !ةامعام ضن

' 

 ا



 اعركرددوقلا ذل ىفرغلاواهزد لع لوف: ةرذتملا
 تابإلا هيد لمعالاو ثتراولل اعرشسر نّوم بيبشن اذهع
 متاومو طورشو بابس ١ ثردلاو ةيتدلازابخالو

 ؤ
[ 

 ” , اسهف ناوخدلااهاو هويَحو حرتس فدو هطورونف
 قبو هعبر١ ثرالا بابس ١ كلؤف هيف تعونسام
 ةيقبل ايوماعريذالاب تراولاو مال شاوالوو يسع عابر

 ظ تيبب أهبق ابو) سما تكرن يا ةاّرتلا فرضتنف صاخأ ١
 نليرك الو! صاخ ثرءاو كر ل |!ذ١انرالاملا ظ

 هنو نابع نباداور هثرءاو هنعلتعاول ثراوال ١
 هرقل ةرسفنل ثريال مل ةيلعوردااصوهو ٠

 فا كرآلا نم عنام هب ماقندملا يشاسفرصب الو ١
 يلااهييقارو ١ يحزتتنتف قرغتس ل ثراودل رف اكلت '

 مامدللو نيهملا عير فعلا ئيعتب القار! دلارف لاملا تاب
 ةوحا هو وسلا قات ساهنال مينم َةَئياط هل نيعن نإ ِْ

 اترومح ريغ نيووصرم مزفل ةيصولاكراصف مالسدلا ٠١
 و١ صاخ+ اهيِف ايؤايلوكو مهباميتسا بخئالهناف
 تبيالف قراضدحا كن ووداومو ىدابز نم قرغتس ١
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 5 هليل 222ج حصقنل قرب نم
 . هان ورحل ةضنعيسب ب هككم ام هيج نع ثرويف ضعبملا
  ةعومبو هدب :نانكونال قا فيزا دنرملا ثري الذ ةدر

 .ةاينل حرلو [ننلا غر هدم ةلنم ثريرالف لتقل و
 ١١" :انل/يانسن ل !واورىس ثاريملا نم ]لل ىسل اريل ماحو

 / كارتداف ردو م داس لاي ن نيد فال نخ اا مهجدإ/و ميكلص ظ

 رثالل/ورفالا للا ترد ا نبي عصره راو ام ناب
 10 دراد فهالرتتا قوفب ةنركتاماهيساخرملىلا

 نال سدو ن امال برع ضب ٌتراسألَ ةراوعو ةمد ]صدلا

 ”'نلتخاناو نايببرملاو نايهزلا اوتيوامهنسب ةالولا
 ا  نموضواركذ اب يريصتو ةدحاو زلم داكرنكا نالأيشرعاد
 ١ كاننانم مرمر ناوضو ىيكحرود | هس داس رازلاب هرببعت
 0 37 ثدى نمار تيما ةكزل زيا خا فرتغا ناك هسغن نس

 ا 1 اًراو نولي دل مله هر ثرءوول ذاثربالو ومسش ندي
 . كف !اهنب !ارينم لصالا دع ودل نا ىلا بصي ملفازياح
 ' اهادعم تر كاانّتناو ةقرّقح عتامج ىسل دن اليو نوم ا

 1 || طم راصنحالاب )اجرا نم طراولاو هطرش ان تنالوه
 ٠١ الادشاواتبطم غاودلو ناوووباو باو لون ناو ليياؤ نا

 ظ املا مارت نبرجتوه الو وذ ذوجونو ملال ساو مو مدل

 ٠ 1 : | تساولاو ظ



5-1 
 ته -هيدبينوسساس

 ماسلا

 سم معاوضالو تاذو صورو تهاو ةرجو هاثل زن ناو ١
 ركذ نم نع]مفف اهدر ىلاملا يب مكطني مل نا ُ ةقنعلاو هلوق

 ثري نسر وف ساو ب سسمب نييجو لاري عرفو زتلا يودع
 مسن انا ماعرءالاو د ثروالوه ضدحا دوي منج نيْلع ظ

 دردلف ناعوزلااماو ماعرإل بوذا ثرااكو در الف لالا قب ٠

 وذ ثيدزنو درا نم ةنرك دامو مج)انتنال انلطم امهييلاع ظ

 انوزعاتملا 5 قفاام رضطو ىنداب ر نمرنوك دملا طغلا.ماعرالا ا

 اتلطم ماعرو/ وذ نيبروت مدحر صال يذلا د غعلل وه
 _ دلوانلص عدحا ماجرالا يو ذ يا مو درلا نعتكسو

 هذال ةشالذلا تلم ع كندو ما1ننْبو تخاداووتنب ٠

 دحو ةريخلا قست 1ختلطم ةعو خلدة لاهو مالو ٠
 مال ماو و تلعناو ما يللا جاةدجو تاعناو مااعبإ .

 خس ا ورل ١ م ضرلاب ترب ووك ذ نحن دحاوب ىلدللو
 قام زكر اإ نيوب الف ١و 6 ل ماو العناؤ هرب ادصو با ٠

 هئباو نب |رتمع حاطب لاب خب صعلاو ورواتب
 دعب ناو هنبباز نبوي 1 ماو الخناو هوباو باو لزنناو

 دعب ناو ةساو نويل مو دعب ناو ميسو بال ماو ]

 ٠ ثانبلا عم تاوغالاو دعي ناو هاو بالم اوينات 



 1 سعال املا يبو قتحللوداوق نم عاوخالوو ذونرو

 ظ ١ ءلعب دل تاظالاو َةِْمَمَتْلا خد او نم الا شدو تخملا .

 0 / الملا نم ةبصعلاو لوقو نهناكذ ةنيرقيالولا ناذو

 0 مهاوالولا تاو يضو بيف ةربصع * 1

 ظ 1 تاامسلا يضواهربب ُن ةرصعد 5 زتعملاةالولاو هلوف نم

 0 « اوخا خيب الو !سوب ال تاوخالاو لزن ناو ثبالاتاندو ظ

 ا © بالو ني وي ال تاوخالا كو انهرتع + هم نرصعو

 ظ 1  ةبصعلا هديفت نم :نركد امو نا(تاو!كانلا

 ١ ١* افبآ لع مهضعنو نييضزلازلاة يطعاموض ءاسقا ةثدلغ 0300
 5 اىرع نحو اهماغب ةبصعو اه سفن ةبصعن إف 1 : ٌ ا

 "تس ىلامت طلاب انآ يي ةرولذملاضوملاولصولا 2 0

 ظ ١ كعباضلاو نمو جيرو ىسنو ىسدسو ثلثو نال: 00

 ١ تلال كرتصابو لكن عضو كلذلاو جيو ارعخدل 3

 مالو  ايبويالاناّخاو نبااتنبرو ب لا

 / نا و !ىعيبصعي سم نع ان درفن اوان دن || جاسر

 .اقوتاسن نكناف تانيا ىلافتل ات اناصقنو!انامرح
 ١ اتِنيو كانبلاكنب وات انو كَ اماتلت قهلف نبتت

 ظ 1 اواسلسلب نإيخالا ناقل! نديفتن إو هه درقي



 ىف يلاغت دددالاةنيننبللاونيتخالالعن حتسيقم بالا
 كرأ م ناقلذلامهلف يتنن ١نناكناذ غلاف ئتخالا
 نهرا نعلامسو ضرم ثيحرت الت اوف | عبس يف كلوت ظ

 دلال صرم١وزنكاف تاخد هس داما نال علو هنم

 دوادوب هاو نينا ١ىمطعاب ئيئنيلاؤ اكورد
 !!انهدحا نيش ! ىعرف كشلاو ةداتس | سم والثإو ظ

 . ارخالو ةوخالا نم ددعالو ثراو عز ايميل سهل
 لاقو ذدثلا هم الف هاعباةةيروو ناو دل نكمل نان لاعتااق ٠
 2 لازلا نانشادالاووسدلا همدلم ةوضاذل ناك ناو ٠

 ىلوالا ب ام تلد ارهسف مالا س١ ىبلف نيوبا عم كجوزوا
 لغلابو ىيترحل اين ايقلرو ةجيرانم ٌقيئلاتلاو ةّدسنم

 ناىناو يلاعتلاق ِهريَغو ردا ١ويف يوتسيف مالادلو نم
 اىمدح وولف تخاوام1ولو ارم وذل الكت روجر

 د الماو تلقلا فاك شيف ككذ ضرتكااهناكن اف ىكسلا
 ثعاو | مالو هريكؤ دوح سمه نب اةامليل ديم الادالقا ا

 دعو ب !ةعبسضرف سدسلاو تخالإو (قلاقع
 لاق تاوهالإو ةوه هل! نمددعو (١5 ذامهتمل |

 3 ظ رد
١. 9 

 ] يالا
 ١ ا

 كعمل 7 تس ويلا زيف بفن ١



 ١: هلناكن يام ىمدسلا ينم دعاو ]4 هير الزالاعتالق
 /' ةلاتلسدلا ةمالف ةوغادل نان اف لاقو بالاك وللو دلو

 | ١ عياشلا بيلغتل الع كربغوا روكذلا نم ةوُهاول نممددع
 ١ ١| كديحو ان ةثاقنل اكركتم تالا نإ طع عايجولا عم
 ١/ ةدلازصونالا/مادلواهح هناك اوس تن اه: روج يزنم

 |  هريخو دوادوبا قار ىسدل1ة رجاوطعا حت حرلع
 1 ماجا هاوراسهندب ىسدسللاي ثاريملا نم ٍتاتدهل ىفقو

 ١ ةياضقل تنب عمزتلاذ نبا تنيو نيوبشلا طر دلع ىوومو
 كالا ةاور ةدحاولإ ىسدسلاب ري هلم ةدلالص

تاو زيكا ا.يىنقو دوعمسمم نمإ نع
 ظ ةكومب ل زئاكز 

 ل ةراغو١ناكا1ذ ماياراو نمرحاووايورلف لاف اك نوبل ١

 || انصملاو سسدرسلا |مىس دحاو ليشذ تخاو ١ غ1 هلو ىلاهتلا

 | تكبالو ا نبوبال كفاو ئبإ كرو تنب ةفرضوف
 5 اناصقنو اانامرهئنهمجو نملصصعمد نم نع اا غنم

 اكرانم ىنصنل!امهلف ةدحاو تناكناو تنيلاؤ لاغتلاو
 - انصنابلفتخاولو كخالاف لاق واعامج 1 نمالا تن

 1 ارت هديل ى سيل جونو بالوا نيسويال تفاداملاو كرام

 5 . نال ىكر مل ناكجاو نانا ىصضنككو لا حالاق ثيرإو
 ١ ١ كل ذل شم رخو اعلام نسولارلؤ دلتنمو ُتراوامارلو

 ,| ١ لاق ثراو عرف هتيم جوز نيش ١ ضرف وبارلاو ّقاياون 1
 ا



ْ 

 ظ

 ظ

 تمديد امم وبرلا مككفدلو نميل نايلتاقيبلاعت |

 م ظ
 كان لاشلات ىكذامج غلاف ةجفرت ضو نقلا ظ

 كك نكي مل ناكر 3

 ةدعورناثراوتي ناجوزلاو و كن امي نئلائميلفرلو مك ناي

 لوعلا شل[ ب سسسمف سولي ولوقتس املك جلا قالطلا ٠
 مائسملا لمح )| ع ضورؤلا يو ذ ماهم نميبام ةدابرنوضو
 انودك ارا تنك ةضونر دقب مهنماكيلعرمت الغيل ٠
 ىقالاضب املا لياسم لوصا نمل وعيب يدلاو ةصايملاب .
 اهفشد ةرتعلاالواهبرالوعت قسوم لشاوزنابب ١

 ةساَعلاو ماريزل نينتخاو جوزك ة عبس اهلوعفازتوو
 5 م لوغاز مى ةرسخملاو ما خاوو ميك ةيلاو ماو ميك
 ظ "دلل مينو عن انند وثم خور ىلإ لوب سعيد هيلا ق

 ماو مهكر شعوفملاو ماويئل نينتخ او ماو ةجو زكرشع
 نورذاملاو ةجنر.الاو مالضاو مكرشعة ىبسملاو مال

 ةحوزو نسوباو ئيتندكط وف رشسعو ةعبسسملا لوعت
 ب هٌيدابز زشاصقف ىلوق و جبريقملاب شو

 كيرالا نم ثيردلا يبس نب ما نم عنموهل لا نايب
 ' ىلاتلاو نامرعمجم لوالإو عنو حر ظحردانمو !ةرطللاب
 ظ ادخلو قولك ن صولاب بي ناعوسلوإلاو ناسمتقن ىحم ٠

 نم نابي ىف تعرْس دوو ص خيتسل اب بجو ثر درالا عشمي ٠
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 1 ا 300 نيام لاب ديم دوغلو

 1 جلا انهها در او نسوبال ملاب بالهلاو ٠
 ١ لا بال عاانياو نينوب ال حاي(نبن اي بدل ظ

 ! "بما برق ارك ذ اوف بجاحلا تال نن هوبارجلا

 1 أر نهم لكي ١نب لاك دانب بحي ف هتميوقاو
 ظ م 0 اذلكف يدش

0 

0 
ْ 

و هيساىفاو هيباو ةريَطو١نايفوكذ
 0! [صفدلءنا

اتم موقي نم نار
الانبا كيردلا ف هريخ م

 0 نال انب

يي ألا تال سيال
 از| ١في ضعي الؤن هلام 

الا تنملال نالاثشو ٠
"9 بو !هنول نيالا انوا 

 

 1 ّ ثيرت الاهدل مالكة ةريصع ىو اهنم

حدا هل داهنؤإب قبام كاجو عبو
 0 ا

 "| ةرغاللا غال هن هنادلا بالاك بدلاوباردلاو

ول داعب تالق يدبد
 ا | فاسأل ةن

 نال



 00 ا
000" 1 

 ' بويد تخدلاواويصحي ال همالاههلذم نيويدل

 برغا ةنالويقشلا ةالاب بيت انغادلا تخالالا
 ةرم امم هملحل السلف انه لصالا نم كدحو اهش *

 ٍش الل ياسم لوصالب ال االغإ لوص اددحن ايسر

 و صولا جراخ رابنعاي نورتسعو ةودراو يشك

 نفر سك ككذ هدحاو ددعاّولطم اذ ىفزلا

براو خت الت نئبتدنلاو خالتو ناش ا١ئصنال
 1 ةعدرا ه

 دؤعر كانك ناضوف ليسا ةيناكنافاذكموا
 . امهزكبا يلح اذن لزحو امحدحاب يجرم لااا

 ةؤؤجلا يقفون حزعيو يوباو جوز ىف هبوتكيزكو
 اعدحاب ومب ا ىهنايبدنحورغ هلا[ يصدحا قفو

 ةرغاللو باي ىف ,عغمب دازو ىكذ جلاس يك لاو
 ثلْثو سر كرش ع ينال ا .كدحا:سرخا ئلصا

 مننا ونا بال ةوغا ةرسمخو ماوارجن قدام

 ماو ِجوُرلاب يلام ئلَتو ىسدرسوةبر نرش الث و

 نافصتا هو ةضيرف ]إف بال ةوغا زوبسو دجو
 بال 0و جو زلقبامائصَنَو | اهادلف بال كخاو جوزك



 ١ . قبامو ناكذلذ اهيفو|ىصنلا مرح نانا اهلص اف

 ١ اهلصاف و ماكقبامو ثلتوا بال ماو نيينبك
 ١ مث ةجحورت قبامو جر اهب وا ثلثا جرم ةتالث
 ل فدانز نمازشحو هب ١ ع زبر ايءاصاف
 ١ وادرهذللصالا انو بابل ا روك ذموضو
 ١١ يسالسو !نباو ماك قيامو سرس يىبفزاةريع
 ٠ اناضاو ماكن اكلنزو سنزرسو ١ الائرخاو اك تاثنو
 < ةنس اهلصاق ثدبو اكىنصنو ىسدسو ١ بال

 71 نباو ةحوزك قب امو نع اهبفو ١ ىسمسلا عر ظ

 ظ ب دجال 0 تندو ةِحوّرك قدامو ىصنو نموا

 8 ةجوزك ىكمو عبر اهيف و نقل عين ةينآغ
 اهبجزملا دحاوف و بورضم لع" ن١ اهلضصاو مال

 , انباو ةدحو نييرزؤك ىسدرسو نس اهييفوارخملا
  اهرحا فو بورقم نووغنعو ةودر .|١ ىلصإز
 ١ 2 ١" ضاهيف يل !لياسملالوصإؤ داكن هالاؤر

 مس مم 9 ب بهمس

 يوم بح - مس ست صام م بحسم

0# 

| ١ 

 عسل دسبإ

 فضال نتا / نسب و ع حا 0 قتل تح

 | ضو ادوظ رمح القاه ضف ل قاالي اماما
 0 ركذلا ضروف دعب اهبف نم لحل ىسورددع
 ١" ١ىتوافت نرصد الولا فال بسن! ئوئث ١

 ١١ دبعيف نايثنا ووك الث كرتشا نآكاولا
 وكان  ١

0| [| 1 

(5 



2 

1 
 همي ككلإو عدلت يرغاللو ةخصن انا رحال تاكو /

 امجدلاككت عب عب خب مها ة بلسم هى هوقنتعاو

 ظ ببيع دانم لح ددعإ ةازتمو بو كيدومتلا
 دحا نم زؤّرسملا تماق (داؤ ايم ثرافلك ١
 هضي مل نوي اوسلنت مل ناذوفنف لوصدلا ا

 ٠ لوع هلب اهيلصا نم تعص ىشحإع ودعولوهأ١ناعالت

00 
 ' لوهل اي ثتع هيي يسم يال تاوشالال

 29/لوعالب |ردصا ىف ةيبيصن هزيلعرسكملاددعيا 0

 برم 2106 ئيسنج) عو) عمت هدف غلب اف تلاعانا

 قفول/!ادرمدلب ضعي ىف ىسانبحالا ىضعب ياايضعل ١

 ةلياوئف تلاعنا اهل وجدد لوعالي ةضيزلا ل مصاؤ ا

 راسكنالاو ةثدلث ابلص اف مارعاة سمو امانلفولف . ْ

 دار ع برض نحو نيدحإع ؤلضيولا تونا ناو“ ا

 8 اهلل بضخ كقف اوت نا ةيلادربو اجو قفاوتتمل نا

 رثاالاب يقنكا الو ىسانجدلا لان تت مل نااذه هنم توص
 ,هسلا زج: لومي لضالا3 بورضملا سيور اىفبضو

 ناوهس يبلع كتل و ءايعالاوظو دعاو ىنجاعاهف |



 " (ةثالذل اذ! ههضاز ميسلاوعيهو :_فكلا تااينايباعر
 ١ اذعاهف مايع لاددعن اكول وتتسع. اخ نم اومن
 تمح|_يمستن ىلإ ةينشعلاددراو فصنلاب نشل انف اول

 يؤ خالو رشح ة سس نماضيا سعناف ةثدلنلإاو برضإو
 | صف لتتم لا قرب لص الا اًوبض نم

 اهتسالاة

 | 0 بامعي اسحدع !ناعون راصتخدلا ضيارتلا للاسم

 ةصمق اهيقفول ةرضنلادرتف ضد عماوشعب يآ ماهلا
 "ةجدز و اّدنب نلخرلف هناقو ىلا بي صن لك جؤدو ونه

 "”ةرالوايفصت كنملل نيش عوز وبر! نمطسبلا و اجحو
 الانف موتل ا عيا اش واو اا

 ةرللو "7 مدبلا كفلابارصن 1!قفاوتل قرتاط نم 1

 امراه 500 3 1 5 1 0

 00 57 بيبصعتلاو خلاب ةثدلز ىيللو
 [لثام عارشا ةث لد رهو ١

 ممقا ةدبراو ةحراك اوم اييهينلب نايم ْ:
 ادار ةرشسو قت دل اكو ياك 0 ”ةوفاومو ا ل اه جزفاومو

 0 5 ْ الفلة لخادم مهيب ناكواهرطر و

 ل

 ا

|[ | 
| 

ٌ ١ 

٠ 
١ 



 هد اهلا اهييسدؤتن ووزتا از لاوضو ينفلا
 د موسما مم تعج ام ريبجتواولإرنال

 اتالطصارط ثراول ثراو ملال لاغتن 191ه رئاننل ونه ٠ ظ

 3 ع نُسرولا ضعبأت ومي حولكم ١مسقتالزإ |

 ابتعاروب نفهد يف اهضعب بوضي غادر عيلع ثيسإك ١"
 ' ةلُّوسمز عجن اك[ذو ندم ةلباىف قبانالاصتخالا |
 بيصن ءلمذح او ةئسانملا ْهَّيملالصال دالاتنلا ١

 اهيلعورىَض حنا نثليسملعمستلو فاشلا تيبلا '

 لمل الو يلوال متم تصمم ناكل لا ١ ا
 بشل نمزصاىف دحاو فننصولع هاهيسلارسكراو ان
 ينسول نف حرس تدراشاف تاخذي كنس 1

 اهبف بض ا موو اودع زج مهعبو برش لودلا نم ' ٠

 بيصنوضيو هى جيس هرج برص ةياذالا نم يشد هلاسو 1

 نباو عوز نع ةاوها تامر هففووا للوالا نم ةشروه +
 م”ادوسو ةيحس) نص ىلواق نيب ثال نع نب الاتامغ

 دع امناتليسلا عمتن تليس ع مسقنلا_ىنم نيالا ١
 نيب :مح نع قب اي(تامولو ةجيراوضو ىلوالا هزم |
 > تلم بطال دبس يابت يلوا نم همايرسا |

 يضم والا نم ينس هل نمو نيرشع م عمتفيل وال



 يرض ةيناغلا نم ىش ول نمو شوصون يس ءزهؤر
لاتامولو غن الذوهو حجدروم سرصن

 2 قل ىلع نس ه

 قففو حرضاو زل يسم قف اوت يلو كلا نم هماهسسف نين

 ظ كوالا م يس ول نم وذاع نم سصتن باوذلا 4 هدلّرسم

 اشلا نمي تسول دو نان ئاوهو |. سهس هزه برق

 ا[ حصفدحاووهو هذروم بيرصن قفو ف برض
 ْ تبالادالو نيب اهيفرري خلا ياارلا تعب ةكضلا نأ يب ىف

 . اماجاهبل اكيرغ تلا ةرسن اعئاش كرو مالادالواو
 | ابفصنلا عوزلا يوبإل غاواهر دلو و ماو موز يح

 امهنراشيي ثلثلا مهلا يرلولو سدلاهدللو

 ميطدالو دبل ناك الا ةرارقب ندوبالة هلا وو

 . اكضول اهياشرو يل ديتبارق ف رميكرتشمل ه١
 اهتبارب هيراشي هناف رع نب ١اهدالو ا ف فاكولا

 ًاووم دوجوملا الا ناكن اف اهتّيوصع كطتسالاو

 الا ةبإرقؤ خلراغسال ذاكر شت لف طقس بال مالا
 ولا حدجلل يلا ثردهلا ثاريم نا يب ةسإ معد

 "اوس دسلا يقنولا عنلا عيواضف ىسد_لاركذلا
 اولوب !دإ/لا حعم ناكناو بيصخغن ىفابلاو اًضرف

 نزاكدلا هلو ضف بحاص مهعم يلو باوا

3 
 6ك

 فل



 يف مالاكفنالف ةمسااتلا ام! ثلشلإو متساتم |
 مدلا عم عقجاذاهندلف تلشلااماو بالابغيإو, ١
 رصتٍشإل هوخالاو ثلشلا هلو ناثلذلا ةلذاهينعضوم ٠
 هؤوص نعارملا صئشب اكل نا بحروف ىسد-لا نع ٠

 ظ االوا دج لع يا هيلع ئوب ال ا دال وادب و كائلاوهو ظ

 انبوب الا 29و | ضخ ناالا م« نوب مهئال نيوبالا

 ةدحاولا عم دلا نولدلو نجل عم نئضرف لعزاز اهفاثان |

 بال ثكغاو 4 ةَقيَقش لا عمن اكول بالا دا الوهف ا

 هل يوتسيد دج ٍطعتضالاو ثلا ةئايقشلادعتف
 ةقيقشلال ارو ةَّرس نمنارهسولاف لام انتو ةئساتلا ٠

 قناويإو حعيال ةئالذ لعدحاو قبت ةمالث منلا ظ

 محسن اكن | رشع ةيناغنم يعتف ةّرسف ةناللارشت
 ثلذو ةوساعملا نمؤيلالا دجلا ا دلز ضر بهاص

 اماوماماف رسال [نيكتلا نم ىس لاو قابلا !

 , كللذها ضر بحاص ةعم نك مولونالؤ ئابلاثلذ ا

 قابلا فل ينب ان: ّتسم ضرال اريد عوش ذا ةكرتلاعبمج

 ةوخالاو ةلع هنرصقي ال اييننبلا نالؤ ىسذ_سلااهإو ٠

 وزو ماو ئيننيكي نس ضزلادح يس لد قولوا



 / يلاهذه وعن لوعلا ىف دارسو ىسوس ةليقفسم

 95 نيننبكىن دسلا نود ىقسي رق وشعة سس

 ادت ورش نسال ىلا هذه لوعتف لابو ول ضعف

 صقْسا] هنال هبدجلا وعين هاو يندب كى دميتسي
 اداوضدلاو | ثرو!ذااعامج!نئع

 0 اضوزلا يئدذق) لغتمال ثالثا لاوح 6 قف

 ) / ىنملاو انزلارل وو دّررملا تاريه نايب كسا

 "امل رماوم لع ثيروي الأكوتررللا ثري ال نامل

 "مال !لاه +12 لاه حر, تكااومس لاما تب ذي

 دلو ترويالو بعوتسيب هل ثراوال يذلا يم ذل اك

 ١ اىكبالاونإَعِب ناملر ىنسملا ةرعالملا داوالو انزل ١

 ٠١ نب! ناو | نباذل نكي ملرلذ مهم انتنالاس, ناثربال

 هدا يلاولوهق 0م ةرهجنم ضورئلا ايوا نعاف ثراو

 لعنايب ب ي] صف! لالا تيب اونوكي لنا

 مكاو اءيتلحو |بيصعن يهحوا ضرف هع غازمإ

 ١ يطو ٍغواوسوجم 716 صخشنو عّمجا اذادحار
3 

 ١١ امهسالامهاوفاب ولا ثرر مل ضف اتههةرهشب

 الف اارغنالا درع ىضرق ١ىهينم لكي تروي نايا

 ْ | 0777000 ةجوادنس اضزلا سرب

 ثمللا

 حس

 1 ا

 ا
 ا



1 ١ 
0 5 

0 

34 1 
 ترن ءال(ةوخاي ىسررسلاو بال! ةوهاب ىمهنلا ا

 يبرخالا اه دعا يل نابةوفلاو طقف فصلا ٠
 51 يسب وخل امي ناي مال كفا يص تشيك ا

 ةيننبلاب ةنه ثرئتقاتنب للف هما قديش يع
 نوخو كلبلاب ةدوجت هالل تخال(نال ةمتخالا نود ش
 . نايبولهتمواوا! وقام م! ةريغواولوقو دايز '
 دلت هيب ركذنماطي ناب بالاخ ص ماكنا ٠

 ٠ نال ةريتخالا نو ةمومالاباىهنم ةرااولاثرتفاثذر '
 نوكي نإبو ا تف اللف الخب دعاي ىجت ال مالا ١ ابجيلف

 ةّيساننلا ٌتنِبَلا د دضاطي نأب بال حا يح م1 ماك

 كرتف ةيبال همخإَو هما؟!يوالانادلودلرف .
 اىنإ مانام! ةدحلا نال ةيتخإلان ود ةدودحلابهئم
 ايىاتنناكن اذ ةعامجاوب تخالف هدلااهيسقأ

 قتعموه وركب صعتو ضوف ٍقاحناتييبلا
 ةيوزلاب ىصنلادرفنا!ذانغايفايمشيرمو منباوا ٠
 فيببسب تراوهرال مناواانتحم هنوثر قابلاو ٠

 ال ملا ةونسبل امم ذي شروف امهاوقابلبا مهب خربمل
 يملا ثاريم ناب يفإ ا صئائتئمةنولب ٠



 | نقيتل تلال يغنفلا كرب معلاو دوقناززيعلا
 وردا ئنخغدلوو باو و جوزك ئقيتل ئقيتلاللا قابلا غقوبو

 كاملا ىقودو ىصنلا غلو ىسدسلا بالإو جول
 001 و و ا ظ

 | ةنانكلالعبج ةدم يفيوا>ومية زبي موتفن
 . رش هوك كج و يضاقلا حبيبين اهقرف تبعي ال ظ
 ١ لب ثييولوهتويركذل تقو هر نم هلا نطعب

 ١١ لمح غالاح غيني يح تاريملا نب دربصت ققوب

 ١" ةب متمطقسي نفع ىاوسالاب نيرضاحلا ف

 0 اهنقيتي يتعايش, طعبد)

 فلتخيال ضو ككذوتعو ردقي حنومو وتاج

 أ دوتنم بالؤاو مو وز يفف ةاطمياىرم هبيصن
 | دج رهلارفودو ىعتملا جو زلارطعي
 خايف جتايعح حدو قحو /دقب دوّفم بدل ماو
 يبو مئلاذ خاين دوم نب ويدل مورا فو كلثلا
 | اقف هتايغوارجل]ز ريل ونوم نيبت نا ىملسلا
 ١ لدانقيشيام الاهريخ طعياو !محلا ثاويم فقام

 ١ العتيملانل فولت نيجوزلاو ديللو بالاك دعم ثري
 ١ ناكناي ثريدو و١ ةنمن اكن اب حلاصْوْنا دعب يرن

 | ةووتح ةرطوو الابل مع هيبال ةاشلا للور اتم
 | هع

١ 

0/0 1 

|| : 01 
58 
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 0 ا ا

 ةدوعو ملعب َنْف رلايغ ل صفن!ناف ةلاصتنازت ةريغ ١

 ١ ةوسائراو نر ل نإ رايب الذالاو ثرو توللادذع
 ئصعس نيل الملا فقو مهلا دمج م ناو اامجلا ١

باكرسدقدورج هل و هبال ىم نام ناو ]
 هدو لوجو 

 ووصول سس

  لماعة جو زكجلوعنكمناالياعويطع!ةجوزوا
 . كامتحال تالياع ناس دسامهلو نمو امل نواب |

 انيبوشعو لجبرا نم لك الوعتف ئبئتنب نولي نا
 اوبل ددلواكىدقم ذل نقيريل ناق ننرشعو ةعيسيلا
 بااتلول هطبض هذا | جلا[ صقني قعايشس

 لف ذل هيفربتعي دقعاعشو مضلا ةؤلوه ]بنل
 يلو انا دتملا يف ةَئيقحوضو هوخوا جافا

 جوز جانت قحيلاهت هلوق يف يطول عزمهاشإو ٠
 فوذيو هز ليسعقو ند ٍقحيوبسملارب هريغ
 يلانولوقكت إب !؟امحالاكبق ةيئلص الاد كتليسع

 يلوقباريسيب ماسقاهلواغدلد فاشل ةافرءاومكت
 مايو جيميال امايا مارحللاف لالحو ةدروكمو مارحوه
 وهو بسنل نالاوس نئرعلاما ةمرتب ماعلا ولقب
 0//تنيو ةلاذلإو ةرحلاو تخالاو تنيلاو مالا 6ك

 د

| 

١ 

١ 

| 
 أ

 ا ا
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تبالا ناو ةننبقس تشل كرو
 ْ انام ١ ميعة مح

 عاشر انف تاركا وجسلا مريت بس اكوهو عاضرلوا

ر يلا كاما لات هلوقل
اضرلا نم كئاوخاو مكمعض

 1 ةع

سدو هيدع هدنإزص حلوقو
ا عاصرلا م ماي مك

 1 نرم مع

ةجيراوكو ةرهاصلو ا نايت هور
 ' بالاةجوزن عا 

فس اناو بالا ةجوزو العناو
 1 2 باو تئبلا عارم قل 

اق تلع نالام سوف وحدملا مالا 42
 تال يلاعت ل

مه اولا رانلا نم كوابا دام
 ١ م يلا مككسن تا

 |. اثق حجالاماو بلاغلا لح ىرح لدار زك

 يفصلاالوو 1#

 طم !همابدإ ١ الو و جيوصنسح
قو بذم لا ل1 1

 ا لا

  كماع ادن درع

1 ةوهو لم( ب ةجرلام ىف ةمأب
0 0 

ةلونل نل برا نمزتلنببو
الين مسو هيلحودنإلص 

 5 

ست قراؤو اعبر اذكما
ابع نإ هافر ىهحرن ا

 1 ١غ ن



 سس 2 يم - م

 ثبللا نع ةهسلاةاورال هربخل نمت ن نا ظ

 الضد اوس عب هم هجالاق ةرتع نبا مج نع

 نئيننث نمزلادبعلا جنب 0 نزرع رم يلع هلا
 همرح هابتسالااماو خامجالاب ةارمال نيِعوزاسو '
 ائنلا حم عاضب هلل طايتحا !ثاروصخن تاينجات

 اميغب كطلتغاولام ىدلذ نهبانتجاب زد

 لسن ال نهم عامتلا هرلخ ان مرعولا نا تاروصحي

 صاسن ن١ نماب مارغا هم كلف اسول ةن او جياي ةيلع
 الهايم دويبعي كرلو ديص طلخاولا لكزهو هيلا

 بببسسلاماو ارش دايطص ل( مرخال هناذ ةدوصخرخ
 يف هنع يهمل رائشملا جاك دوضو دئعلا ىف عقويشمل
 توزن إح ٍقنب كتجورئلوقر ناكوهو نبووملاربه

 مام و ؟ذامقيف يرغالا قادص مهن )ومفب 1
 دنع قوم اوهو نيودعتلا بع يف ننع ىهنلل نعتملا

 سابع نب' دنع دوهشلاو لولا نعي لاخلا وروهمملا .
 6اك او علتيالو مرح جاني ال مس موب موجلا مانو
 ةيعملاو قبلا هعوااعماعفو ن1نيعوز ةارما نييلو

 امىنم]كلطبيف نايعنريع نمامضهدحان مس فرغ

 يعنتنم ةاربتسملاعلطرو ةدتعملا عايطو َقئابسسامك



 ام

: 0101 300 

 | ىنلرولاب ةدعلاف ةياترلا ةاو جناملا ؟ايقلرخال

 | يووم يتلا لاس
 ةوللاضتلا3 هدرتلا ةرير ال هزتاتح ةدحلا ام

0 

 | ١ ا وحالد معين اصسامعدجب لأ ٍبنرت ملاذا اماو

 ١" ' ةيوجو :ينترك 3 بباتكلا اخ ةرفاهلل ع]كلح و قا يس
 | انما ةككرل ملا كككند فايس امكن مبا تلك ف دلي.

  قالطو مست نم اهنلاكحاذإ مايه فقانتإ
 ١" كيب ٍفاهسو كلل فرج طضربغو الباورابزو
 دعب عا 10 |4تلا نم هورككاو عشلات املا هذه

2 

 ١ اع كال وقب هت دزديقب هرب بط خرع و دبطخ

 ١ 13! النو ةنايب فايس لعفباجالاباهيذ
قم لخام دفحلا بلص طزننر ل

 . نائإص الىدوص

 ١ لطبو مو يطول دعب قلطي نا ططرشب ناهتكك طر

 ااالساب جونا خناكر دخلا ةلكحو قايس ادا

 .الو ةثالثلا كنه نايب يلايسو اهنيرجخو !ةارملا

 ههنا حز ماي/مهلكهاضتق !ناواهيي هدركا ارم
 ٠ حن 1522 ةوركلاو هلوق نم يلوا 2101/1 وقب

 ١ | ةملنالا ةيقب بودل لمانلا عاقل نمزدللاو

 | ا«لالو ايل هحاهت ةارماب هانز هنعدلو وسما
 01000 ظ

03 
12 



 ا

 ةيرحال ذاةانر ام نم ةقرل امتنب تناكولواهتسنلابو
 اهموغ نم فالخ ادور خ احاجت هل هكر نككانولا ل
 ميمى هيل عالل)إسص ينلاىمفو ةيننحلا/ هيلع
 ' اهدهاوا' قع ناي درهشو لوالي ةدقع ©]4تلا2
  انكألاقوفوضو ةانكال ع ذظفاعلل لولارابتعانإل
 ةالاو دهنم نوماموضو » يلا نمةلدوهشلازاهكعار ١
 ”نديلا ماد اعلا لاق لب اهبل !١ تفل بال تدعو

 يحموهو الم والاجرىمالر هدقجيو ؤبد ذكتبوفكت
 >ثالاهملوو ةحوكتملا نم نذ1الب هدؤحبو ةرهلا

 >سيخل هدعو 4قعجبو.مسفن !نم ئانموم اب يلوا
 اثببا نع نب بعمل ارب ملسفنل مارصدلا ظرف دعو
 ةنوعاولا رلرسو هر لع ةدااظمع ينلان!ىملابع ٠

 هاورايك ل هله ن اكون ١ تاياورلا فانك محخوضحو

 الكيرفا دص اوف ع عج رانا ىلابع نما
 > حان نعس واه ادص اهتتعامب وا.رسضص قتعا

 3 وقد ولا فونجوتئماههعامد نزل ةملسولو نما
 الايوالاخرهط | ٍيَح دحاوتو ةرعرهم دعب موصحم
 هتبعص هرثت اهن دل ةيباتكولو ةرفال 0 ايدو ارم
 مهلك يعم ناكنمال(عوزتاول ناديت وبك

3 

 2ص[ -حسجم
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 5 هلفيرشلاب مرعو هدانا مشو مادا هال ىناطعأو

 ليف |لصاو ةضورلاؤ ععالا عة يباتكرجستي نا

 . دويل نم نوماههن ال ويا هضريخي ا عبرا نمزك ه جوزت
 ١ طد جدزتب دورت ةروهشموها ية وست تاهدقو

 / ةمارنحمب كلب بنيز ةسق فاكر عب اظنلرءغ نم ١
  اورنم ددزيقفاماقىللاغت ولوقؤ ةةراهنب! حرز

 ا
1 

1 
| 

 ١١ [تقرانم نيبديف هيا ريختب هرماؤا بلكت ىوز
  اهايملاعت 0 2!ايلط هعم ماتملاو ايندل!ابلط

 يلع نهلاهدركم نوكي ليل ونيت كج زالاق ىنلا
 لونا حسمالاؤقنلا نم سفن عددا هناا زعرملا

 | نهم ةدحاو ثراتعاول هاو هنرتخااذإ نيف الط درع

 ةهنيلاىتف يلاعت هلوتكرايتنخالاب فانلا] صج مل مقار

 نهب اوجؤ طرت امناوا حارس زله ساو ءكمسما ٠

 ب د مدع هد لص ننام يي ملاربخ ول لاريوف
 يال ةداهنعادا يف شيباحب !ديريزتلاةياتلزنا
 لوبا يرماتست يتحباوجلاب يتب داتا ارهاك 0

 الخدي مآ ناو ةللعب هتاج ور ىو نهحالب ميزغو
 

 . لاقو ةيالأهدلا لوسر اذن نامكك نامامو ىلاعتالو ٠

 تان ةربملاتراتخ ١ن اما مهاهيما دجاو زا ىلا

 ' اهقرانن
 ا

 أ

ِ 

| 

 أ



طتملاربئسملاعرشلا يف ملط الافاق راذف ظ ا '
 لوول 9 للاب ع

 2 نقانتالايفاوكحو هريغو مولا وي مرعو ريوتلل حم 1

 ىددمل و6 1 احنم + نهاطب ! ناف هداما اماو 1

 ب حائل ؤررصخو
 اهمورر اع هتببوغرم قالط باجاو ةحايت ةومحركت ٠

 ةتبطخر ريك ريغ ةبطخ ميرخو حتدوطخع بارج نا هياو

 لوتإلمو هيلع هدداليص ينلاريعايعا هريس 0! حعبالو ٠

 يلوبالا اكن بذل و عيبلا اكدت علا ط دبيان واإولا ٠
 ةنب نبا نبا كنب 2مم ذااىئالال دعيدص انو ْ

 يكرطرتنيو هتبالو ةوقل هابقيو موزملامجيف والا
 دجلاوابالا ورت دلال قحلا نال ملكني ةزملا
 خوزت يفالاوامهاضرطرتشيبدلؤ ةنونجلاواوكبلا
 رايح ضب كى تالا هاضر,ط شيد لو مارا ظ

 انماعاو ينل اييادب جوزلا يضر طز: نيبواهزابج/
 دجلو بالا ةَتفْش لا مكريغص ند 2لوبقلا طارتشسا ٠

 لبق جوزي مكر ذ5ناكنافاب وب الوان ونه سيل
 .؟رديال عرلبلا دجنو لاملإو ديلا عاتيجج الون ول غرلبلا ٠ْ

 هيلا د: جاهرهاظلا نا لفاعلا ف نر ولا

 ايقلاو ا جوز اظل ولا حاهتل ادت عني الو غوليلا دعب ١



 اوما 1 ىبها!نإ و 0

 / برقدلا حايلنا يلو ايلو ل1 نانن يف !
 1 00 عل روز ةركل تلا مدس تالا

 اللعن او بالري !>جل' بالا ةيبنلا تابصعلا
 1 لا ول ىيل نه )عام دف ةبوصعو ٌةددلو جاى دلك

 ١ مانيوال نبال دلال نيويبدل خالا غةبوصملا
 , الفنالالاثيرالا ياك ذك ذك دك داش عمال ة/نبا
 ' افلا ةردما ايو هنيب راشما/هنال ةوميلاو مور

 ع نبا نيا ناك ن اكاهريخب جورج واهنعراملا عفدي هلو
 ١" ةيبفتقمريعاهنإل ةوسبلا ةرضن الوابيغاقو١فنعموا
 هتبصع خ - ىدول١ ةيبسنلا ةبصعلادجب رعب ةحئامال

 1 3 تو 2 ارلان 000 ادالعما 1

 ظ 0 1 0 اينما هدأ 'نئتولاوي١

 لان ذابت عبالواهاضر“ ا ريقزت هزت قمتجو ةؤتعلا

 أ ةتمل تاوامدلا دره نهيب اسم اواي ةب اال ل

 مالت الا مجري الق ديم ةقينعلاو نيرفاكاهمل ووو
00 1 



 اهييلوو ةرلسم ٌةَعتعملا تن اكولام سكه نموانيا |
 م د زب, و اني دامهداحخلال اهجوزبف نيرفاك ةيتعلارا ظ
 مدقيفاهن ابصع هائل اول نم اهّتومدىب اهيتقبتع

 اطل .انقنعلا قتتعم ةبصعرئب اهي ياعاهينبا
 ماىلو ههسسحو يذمرتلا اوراكوإ يلودل نهرو ةندز
 ةماىللةيب الولا د سالو نيديذلاطرشب اع دىيومو ٠

 لولا حهنلاةسمل حنت وايضاّقو ناكايلاو
 . ولوةلادعو دشررو فد ابر نم يصو ةريركذو خر رق
 دز نارتكتحن ةارما/الو قر حب مل ةبل ولف ةرهاظ
 . ةيلعري لإ الور نياذل ات ارك حصاركذ نايف يخل
 نونوملالو يصلاك هريخو ١ مهيظنلا تئاذكو دنس
 اييلفت ةضوراال صا دود ١ىجطتقنو !هنونجبط|
 هتقافا نود هنونبع سرق دعب الا جدرف نون سس زل
 'امالا هلقنامكمدحلاكىهف ادجةقاىالا ةبون ترعقولو ٠
 أبو هئانب خوزت طعدلا مامر سمن قسانلالو ١
 رابوالضع ناف حناشلا يفت ةماعلا ةبابرلاب ريغ
 © دن هتيلوملجوزتلاداراواثصاوا نيتدعرم لآ ١

 نال ككذو ةيالولإلعهياتيل هنعةراي ناطلسلا
 هانو هنم هوانيتس لم ذعت ناف هيلع قحجوزلا ظ

١ 

١ 
 ا

 ظ
 ظ

 ا

| 



 1 جا 0 7

 0 أ ها يهدم ونامل تدرك 7

 .وتماوررنكي اة لق اعؤغلاب هعد ذاك ضعلالصخبنأمغاو 4 ديا 17
 ؛ رهيل !ن الملا صقل هعلانتما ناك ناو ديو سن نمولولا 6 اور

 1 ا ومد ذ نما يالقاهلاةح مهب 0 . لا

 6 ارلاؤ دب هرهادجب ذي دي نيب خو ولا نهي رلاجنتمب 0 0 0
 أ[ را ركوارزئنل هيلع ةلنيبلا هاتان لص اص بطاخلو 5 م

 ! , سولت نافرموكتي ملا ةازضعل ابن اطلالاا خزن هو 1 5 جبع

 ١ اهيرفتروبالا جوريفالض١ىلا اهب قمتي قريبا سانمل 7 يي و ا
 انج ا دنع دقو ناضيشلاه لا يجبإل قسانلا نع كي 0 ْ [ أ
 ْ انام أم دار 1ن اياوعزانت نا عون ةجدبايلوا م 3 ظ | ظ

 ظ |بده تلا طرخنسو رتل ةعطاقاهندل جوزي - 5 0

 : ابماكنلاجفتو و م هناي !يلايسو تاداهنإإو يآ 7 57 اا 0

 0 ارا ار اسسو يا“ ئيجورلا تعمل 1 1

 يك

 م

 | ردت طم لاس مل منلا عوض هيودحو تري ا 2
 'ةاطلا خلاب تفرع ن ابانطاب د الارض او اهي ناو زوملاامهو 3 / ١ 0 ١

 00 لا ايي
 | تاك ج ل نئهاظلا ند كو يملا ايو ايوونلا 0

 ظ - هسحل 10 ماب

 ةيبرللاو



 . وا

 ا تبل ةندرعو ”292-!فرعب ال نموطو ننزل |
 ظ 0 ا

 ككزإو ٍؤدرحلاو م سال! عوتف وللا قلرهيسل ةب دعني دلو
 فرد يحراللابيييرحلاو م ل سالارهاظباضي ادتعيال
 نرد لاي صدع ١ قسسف نابولو طاب اىهيبف نلاح

 مهندهلطب ناب دتعالدنعياوالاب موهنلا | مهفسفو ١
 انا فاىتاو نيس كك ئيبشب اس او قا ادعلاتاونل .
 ١نكيده كالت ايو هب جوزلا فارتعاوا هيلع
 دعب نيس انكامهلو قل الايك دتحاادنع نفسا ا
 هىلندلا نايب لإ مف امهتداهغب ملا
 ٠ .ناكرما لك هنعيعيلا رامنتلا هن يهو ةلطابلا
 ا ىكييحو لوفي ناب ولو نم يلواوض .
 ناك ذ!فيف يوفالا قارصا يهسصاكو ضدو ؟نؤي

 الهو تود م لع ٍقَنب كتيجوزو 0
 ريس نم نولكين ل لاري خلاها نسؤوهامربتلا
 نس اريمت نم نوكي باوريسو هيلع هددإ صيبا

 7 يوالاريسفت نه نالناو او هيلا جيفدل ايوارلارع
 كيضتلا نالطبلاو يعملاو رع ارم راها ريف رجع
 اكرالاف!لصو نارما جانلا دوم هيج ثيح عيضيلا

 )1 00 ا يو نا ل دول كسلا ني جا عج



 م دو

 7 رفشس ميلوف نه ارا طيس و يلج نم ١ديدبجزت ءشحاف
  ةطيإذ ضجن نع هرلذا ةنحالخ ا ذاناطلانعدإملا .
 ١ عظاإبق نالا همامهدحالوامهنكوذجم يمس نإو
 2 اقادصنلاو كزه> عسفبو ١ يوخالاق اذمعنلاو ةذحاو ام

 ١ لطسغرانشب اك هناق هذهلا نقار صيرقالا جضنو كتل
 ٠ ناكلمم هضبلا الوبجج مل ناذ بوكذ ملا كر ند ادوجول

 . كك دركذللا كيرشتلا فنا ناحاهمبلا جاصوكذ نع نكس !
 ظ امه دعا ارهم هل حج نعانكسس نا لئنملارهم ةدعاو

 | ةنعهنلا ةعتمملا 26و يقاشلا نددلورلا و يدوغالا نود
 7 ةعتماهرن:ككز هنموامرل مول دلجالا تلا وضورم اك
 5 لدلاوتلا نود جتنل ادرج همم ىفرخلا نال كادي نس

 7 ىف 0مل جعمالف مرحلا جامو 2اكتلا ضارغا نمدريذسو

 ١" انلطمواامبواةرعوا ةجن ةجوزلاو نمد اعتمادها مارعا
 ١ ئللكل !امب ناكو !مامالا هدف ع نالا//سازو ١١ ىبوص
 / قفل ىغر ىسابعنع يدرامو كنب الو مرح ا حاب المزمل

 ' مرغوجو ةنرعم عززت اسك ديل ع هدلارص هن! ىمنع
 .ةاياورازنن ازع مو يلع هدام صب اصن نموهف
 م وزلاو ا يلرلا نعاولو رما يكل الحوضواهيجوزت ه١
 . ضحربن سل بكرلان ال دّدجلا جمب مال الحلا هليكو دمحف
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 اتينا نفيا مارهالاةيزوجيو لولادقاهنال ١
 دزعْسف ةداموشللا مق نوعي دوعن ب االؤ مالنا
 ةطار امكىيالهب حاجنلا طابترانالاهب ماهنلا
 اهنا ننذادو واما ئيلو جاك داررماصاهوبؤب

١ 

 ل

5 

 اىقو نايانيحم ا مهدحا قبس فريد ملو نيبجوز. ديف
 ارهدحا قيس فرعو !ةييحملاو قيل هعو اهب
 لوا |١مصاحا نسل ذ١ينيل والا همن ار تلا هبه

 دقحلا اضمن ىتلوا هين حرجلا عادتما حبرضالانم
 ًاهذحا الغد ناو قبلاسلا نيت مدعل ة فلانا
 امهيس|ل لعاب ن اهب دلخ د ناوي عم مزل ١

 اونك ن اكو سيمو قبال يع فرخ نانا يتم زعم
 بجو ىبسن نآف مكدلاوهف ةاغللا نطقساوإ

 اهيطو "سوم دحاول زوج الق نيبتي تحن قونلا
 و!انوعو ١ادوفلطب نازنف ايحاكم ناانلزيوتالل |

 0ا4:واحرعيطقنت ورضال(تومي وادع قلاطب
 وا ةديبسوطو نصولو هِيَ نم ناربْ:م او ةدتعم ا

 ن اف اوبتتسإلو ةدحلا اضفنا ايا اضن دلاله
 ةمرع لهجلا وعد 1ناالااَز هرركك دعاس لصد

 هيلع دحالؤ ريغ نمار سالاو ةلعلاكعاكتلا



ْ 
 ١
 ظ ا
 ا

 يس تحسس وعلا ا يسم“

 ظ قنإل قل ملابس ايا اين داملحلا نعادرحب ٠
 552000 كتلامد حم ناو لذ

 | ةضعنانإو ةببرلا]وزت قحاب حأكد مزعل يخدع
 | تجل عر اهسانرلف امهتدعاضقنا ةيددتللا قالا

 ا ماوي 0 م اب يال 8 محافل

 1 355 ةيبالام 0_0 دن 00 ملص

لا دضّش جيف عيناتيم نابي هئايح
 دلاو يوتسر

 ْ | نس و لصالا جرش دنا حتمدتام

 !اايرسوجنو١!ةرثتو تناك نإ ةصلاس ا انك

 اكتمل ارحتنت الو لاحت هلو قل لذ[ اهنوي يدور
 لل غو ةرخالاخ < لإ١بيلَِتو نموي يح

 ا هوناهجو ىلادتكلإ ؤرشو العفة كد نك

 ميرتلايخني يكبسلالاق يثولإلع ةينثولا رت
الف الاو حوزلاب نوبطا خي مهئاانل تأ

 / | نحال ح

لي ل لس ١ ققحو ةصلاخ هسا تا
 دحدم

 ]| ا ل]كاونو !ني ذأ نم تانصححلاو للاعت هداالاة انزل

 5 لوتلا باتكلا نس دارملاو 0

 | ليخالاو

0 
 هج

3 
٠. 

 09 ب ا
 2 مع 5 د 5

 ال "كيلا 1 نموا 1 ا 000000 1 ذا" كم



 00 نود لس
 ايضال مالسلاو 0 ظ

 .اهينلادم مهيبلا يعو اا اوؤنتيو سرر ظنا الع

 ناد. جيارسو 6 اكحا زل ظعاومو معاج ]مق
 امس نقلا دحب نيالاكك> 0 1

 ظ -_ لاهي كتسواةملرقلا تن
 3 1مم ففظإ وسل[ الفالاو انفه ن اكنيد

 مهل وفد ملع نارما لل تاع ذباب لسع ايفو

 2 تناولي حش دغنولو ١> عشضامف نيدلا زكر

 اهيف ظلاغالاب خخ اورم امل تق لفالازل ديلا 0

 , وص[ يريبجتورركذ لملا لوعالاو كسا 5

 فلاب ينال ذي دوهيلاج قف بربعاعؤصالا
 3 ماسلا !ذكداهيريغو ةرزراس الا مركذللا
 قايراصنلاو دوه تقف ١و تا ::نباصلا)ا و7

 ملا ةلاخاذ هعورف ىف مهاتف اوي مل ناو مني دالك
 ةيلعىناموضإ_بمؤتل ا اذصواتمرع مهب داسعا كلا
 لمعة ملعو يفرم امتخم ف نعود ايف/ نامل

 لئشتملاو هةمدجدرخا قد لحلارجمفوم هقالط "٠

 نم م معاوهضر صنت يثووا يدوليكر شال نيدانسا

 ١ ايا :

 ا
" 
 هه 0
| / 



 ال نم شب ال سكعو سهم يلا دومين نم هلو
 كامن دلطي رقم ناىو ةنع] تمن هن ول _رق ا ةئدل
 / افتالاب لما !تناك ةرعرف الة. جسم خل دإو هيلا
 'هترإ عوتال ةزاكامن اك_# ال دحإل ةدترم ل ةدزو
 !ناجوراادها دتر١نافاعسف مالسالاةلقعاتمل
 ادعدلابهذلاد مدحل حامل! طب دوغدل لبق امهذلك .٠

 / "اد ةدحلايف ؛السالا ا هعجنإف نقو هدحبوا
 ريالؤ لوغدل رجب ]ط نيد فالتخا كجايتلا

 رجدانرقاهلا ئيغوزلادحا لس اكل الا ف نالطبلا

 ار تلقب ةييبشل ذيفدحالو ىنقوتنلا ف اهبطو
 التلا هوديالف ةدعلا مال الم هعجل مناوي

 م0 عوزلا ترمدحب تماس !ناو ولف نم عااذهو
 نما ديلا جتني لف نمل اككم ع! زي لو ثزن
 وفنقي ماىتلاذ١ ؟اهحالاداتفتل ا هضعد ككحنمالو

 2001 تفدلخ هم احا نم اهريغو !راهظو اة الطوابق
 ظ لَعنمالو اهدبع ة ديلا علت الداعانتجو 95

 .]هنلاو هندي لادبحلا ةعاط ككل ا اضتقدل ةضعب
 ظلفاسهيعا حا عنتمن ناداضتمارهو جلانعاط ٠

 !بعلكتلا دحب هسكعوا ةرغجو | أنو ةككم يادككملا

 ]| ماهتلا ؛

 ٠ 77 ثءاثثخا ييديو ب ودير لوك :دنييخ كباس” 2



 د
00 

 ا
8. 

  فييلاعامالد ميتا ككم يزل ناك ىس جاللا'
 0اي/لإو ةحفنملاو ذبقرا وبكم جمال ماين نه يوقفا ١
 ظ كوفلي عضال طمسف حفلا نم بضالا هب كمال ْ

 اهريعزوف دلالي اهعوز ةرحلا ةيجوزل ايت رتنتسا ناوع
 طتسيف عاهنلا يسفنال عجل ذإ دود ا

 ٠ ماةوطبيف نفالا نعارشسلا يرعبف يطول !مدحلرهيلا
 401 ةهوركلل ةعامالا ناي اتسعت ماهقلا
 ةبطخإع ل ذك هزغت هنن يهم ةيظفدلل |
 ىلولاوضو حهتيباعار وت نصاضب درعت هباجانم ١

 واذيساو ةنونيلاف تاعلسلاو رواها
 لوا ب طامي نذآب ملو ةبتاهمل انزع مالا ةسيلد ٠
 ظ سف كر ذ نعيفنلا] بل دو بيجلارغوي ملو كني مل أ
 لعبرطخإالو ةيخا جين ع هلا ميبال نيدسعلا ا
 ىحلاور ذي يحي اوريفو هل نذأي داناالا درخا ةبطخا''

 ديقتاو يئذلاو )لا بطاذلا ده اوس ذي ١
 يلو ومر فب تلاو هب زغتلاو بلاذلااع يرعوبللو الاب '
 ل سيل وا ةبطخكي وقو يندابز نعبيجلا ضرحن ملو ِ

 :برصم ضرع اذ انوار طاخلان ذا!ذااما ةبطخلا يو ا

 اه اهواز الولعمولو بطاغلا ضرعارل هدذمو -. 1

/ 
 7 ا



  ةياجالانركت ناء ايران ىهينم طل ننالاذ“
 ( نر ميكم جزكا ماوحاشت دعب عاكنل ناحزط
 .اقالطواةاوو نع ةدّتحملا ةبطح ةدعلا يذريغإع
 . لاحت ةلوقلشيرتلاب الاعا رجا يصنلاب يسفوا
 ١ وا١بلاة بط نم وب عضعاىن عع مانتحإو

 افتح رم ذاطناي عترمتلا قرافو كسفنا ير 0
 ' ةوح (ةرملااضقنا فرب ذكتاعرناهبف دغر
 اةجوزلا حمو اهضالانعر !اهن طع ضيرتلازعف
 ىللا نادي راك ماسلا ىف قينعرلاب مطقيام خيمتلاو
 ١ ةبعلااى ام شيوتلاو كتمت كدلك كفن !اذاو

 تارك ذم دي نمو كرو بغاز بركاهربخو 6ا/نلا
 د١ ىلا اكنكو يمن ذاو كن دع تبْضقْن !اذاو :ليمج
 ” تس ابيف الط دحب لرالا اهيعوزل ايد 4. نا! اعاهجوزتي
 كد اعمزع ناذه ةدعلال ة0!وملا ةيقب نعال ناب

 ظ ًاههئطو ١ ذا د١ ططرغنبب اهيجوزت ناف ةطرشيب ملو

 ١ (اطكو ةحتللا لوط نم برض هنإل جان )طا هيفلط
 انجل ةراهتبر ع طرشولف ١هييشوإىيتبرعب دوزملا
 كايبّوايس اى دمالا 04 هل ليال نمجابقرمن ابن
 141 نال جيحبمم كل نك نكر مل ناو يا لاو لط !برهن
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 ع 0 ا - 2 ا تسل

 5 تحن 3 جس 0
 يمس 7 -- حس

 هوض 7 وي 5
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0 
 راو ةطورنللا ةؤدصلا نلف ل دبتي ل نيدم هيلع
 لما مرمع ناو دبعللا ف الخ ةطرشنسام تارمل دايما
 مومرشم فصول يف داببحلا جوزملو كال ضيا ولنا
 موزااهاوانس ناال ةفالخ ناتن كتل !ةعص عتمي ٠
 رمد لذ لوخدل لق رك ايف جاكت يسف ناذ هيش ..

 للؤو نيضرعلا دارت يسفلا نادم نال ةعنمالو ٠
 الاس هيلا هضوع جربو الاسم جيلا عمفبلا جرم

 امئارهر )ليي وتمت هنا ينط م ومزارع ا ١
 دحلان أكف نصحت ماو ةمال كا نظل عىسلال ذب
 اناناذلو ٌةمالا اياتدلو ناف ةيىشالب يرض '

 اوهيثيرم موزلا نظل ارعاديقرب هماعإمف هداشنعتا
 مو ازلاايعا 0م و ادبعو اارعنااوس ةلرصف نيج. ]

 امهقل مباتلا هؤرءديل عب رف ةئالاه ديم جتيعق
 مارإ لوا هر ول جول موي ؤقلانعترادوتدرع نب .

 ناريس لاي حربمضو ناازدح ه وقت ناهما ٠
 دزلا) تخالذ اى هلف ةمالادر يس ادم عيفور فيلا تاك .

 مغر مالا ملي رلاغلا ناك نانو لاس ةقيقرإع ١

 هدول ين بجي الؤ كيم وعضو !ذا١م١ ويل ع وعر ١
 . نوؤلالعت مرا ك3 ناكن يسمح جتادتح نقيا

0 

: 

 ل
. 



 ١ يضم صفناالاه دبل ةيبانجملاموي+الاةوقرنع
 ١ لتاذايناجلا دبحلاىهيلح موقي دل مونيا ىكو ةزذلا
 ١ ناار موزلا تو هتيقب هيلع ولا قع نعت
 | اهترغؤ نإ وقوملا هنال هرغ نم لعرملا!ب الاميبزع
 | ناو ةينانلا4 همي نالعدت ملا ةلخدو يلوالاؤ
 | حيعطورنملا نو د (وزلا هيرغ [ذ) ايف اهبسم نا

 و

 | راللاكعو ةيرحلاب ريرقتلاؤيرما للا ضيا هب نود

 || !موؤل ةلعاغتن ال دلولا وحق ةمزلب هلور فتم اماننم

 ' ةبنواهتبرع ةروؤمللا يستناكناف ةقيالإ

 | افةاماعربر تلا ةيرمام ةعننلاورهجلاور ايفلركو
 || بن ناب نا ةيئاذلاو و ةرع تناكنا يلودلإو مامن

 |”قس ناورم ل اهوسن نودو طورشلا نود جوزلا

 ةدعنو إمام ةعقنم الور هم الو لوخدلا تامه

 ١١ 8 سكن الا نمدرك امو طضشلاو لها لنمر مدمر

ح لاه دؤتو جم يطول | |يندي مل نم
 هدد 2و | ةبظ

 و ةمرعو !ةيمذ )ل2 يطو رك عدد وابل

 ةقسانلا اكن 01 0

 بت اهكءرل هر حار اعز سسصمف قسانلا فنبو



 نيد 9 ١

 1 اج 9 ا ا
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 ا

 طف نيت ارما كأني درحلادل وق نم لواوعناضعبمو

 دق رولا نم ىبهنل الع هن ال دحاو دفع عج نيتماولو
 م7١ اكن هلو ةاينل لوا كك 32 باص عمجا ٠
 تناكنرو ينتتلط الكلي الو فايس ا كف الج ةرعإخ
 لاكمال و تيات نسالبزو نافعدلاق ةرع هتبعؤتن

 ن الر جوزت نط يفاضل هاو ةباصملانمامل ١

 اذوب رهملاو يق البذل هدهيغمل جدزتلا عض ديننا
 ىعرقلا لربك هم سم يضرب هموزلل طقق كم ق ظ
 جضرهف ةراجؤ هلانوذامو١بتكمنوكيناالا
 دل او دايطضال اكذاننهملا بسك وتم ذىف هنرك ١

 مزاول رمرهلا نال ةيصوو ةبعب لصاحلاكردانلاو
 ن ذألاو هيلا فرعي ىثب بوقادب هلا بسكو 2كنلا
 ث داحلا هبسسكنمرهملا نصف هل نذةانإو هل
 صوتو !يطوي ةضونملا رع وضو جو د بوعو دج ٠
 لرلهلاب لجوملاو ماكنلاب لالا ه يغرم قو عياض
 يرمتو د يلهب صتخ هناف لبق بسلك فالأإ
 نود ري انو + امتلادحب هلوق نم يلواوكذام ٠
 دقحي همزل كك ذ نال ام ساو اجر ةراجتلا لام ظ
 برجر بقلصح اارس ةراقل!نند[ديقن

 ب اطيح
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 راما |
 بصل مالا ١
 تودجؤ وبس املا اديسفو رايشلا ذا |

 نم ى ل2 هاوفغت فعضلاو هروب بقا

 نليكذ لاحت لاَ ةاوفن يوف وو قدره تغعص
 يسةنشلا هل صاوانزلا ايست

 ىف روف علا واين لل! دخلا ب اهي هن الان للاهل

 رياح موخ هند صالا نب (يصامملعركؤامجو ةوضإل,
 ظ ةيبرعت هل وا قدامبب ني يريسخنو ناتما يجوز

 ظ -بويعلا 2من! بويع هه

 اقيم لقلانملوعشلاوزوضواعطقتمولو
 ةلعوضول ف نإو ء|ذجوامضع الا ةيقوقلاو كرما .
 صرونانتيبو عطقتير دوسي خوضعلا اهيمرب !

 بهذتو دل وقبي ديدت ضايبوهدإق نإ

 ةتالةلادحانوكلاعرايخلا تنببف ةّيومد
 اتكخالا ةمل و متقلالاكت افك اجو زلادعاب |

 ءاضزح دادس ١انهو نرفو قتروا كسا نإ 1

 ليقو مفحب نات كليؤو لب لوالي ةارلا نم
 اياا مما مضردحا١ن ركلاع#و زل راينا تيثيف كان
 بجو ماهتلا نمدوصتمل اعتقل !تاوفل ةجورلاب

 طنم قبيريل فييه ضعب جطقواهىطق ايار دلل

 يا فيت## ىلا مب 7
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 0-0 5 يأ

 | لسو هده ىف اق نال ضيقلالم همم بيعاذا '

 !١ 1 يملا نصوو ايطولا اع ةهتردق تقرعاهلاوزاجر عم

 كابول رايخا يل نا نم نم دلك ميفاادوركذام ينحف
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 لقا وطولا نع مورد ربع اخ ناعو ةهششلدق
 ١ ]طعن او هتئلارارقتنا هدول نونجحبو يصريغوضر
 - هلامضدحا نوكلاع ةجحوزللر اغلا تشيف ضم

 ظ | ابجدااملعفم بيل ناكلو موراي
  ايلمج العتب ه5 تبجا اذا اف اهيس ايقذ كك ذدريرغلا

 ظ 0 رانا فالغي ةاّتكلانارلابوغاذايز زنك لغو

 1 مالالك ةذمباَم ط |يطولا١مق ةتعلاب رابحلا تو

 ون 'ماعروفتابو يهجلا يطول+ ف الد. هزم اهيفح
 ' ةحابالو ةض|صسايالو ٌووضاولا ةةىنحلاب اهلرايخدل

 | ثيل اهنزل امهدحا قربالو طنقف ةوشملا هعئبالو

 عبصلا ئرلاعبت جادتملا ىف هب مزعأم وه اقبقر جوزلا
 1 . ةىئاشلا ةيلعضن اموهو ةفالخ هجوالاو كَعَو

 1 . اهيوفوألا يسفل )و يبقلبلا اهيوصواهزيغيو «دلا
 1 .مكاملا يلا طونرم ال١ فدع ةيبملا بيها انيك
 1 0 يف ةرعللالا هّررضجي و لدع سفيل ه لنحت وتو

 | اك/ةلمن الكون موي نم دس كالا لي وقرا دحب

 أ ددب



 ءيلعا علا ةعباتو يفاولا)ن ققديبلا هور ةدعؤلللا ٠ ظ
 فلدزتف ةراره ضراىلل نركيرذ عمجال ددتاولاقر
 مزلا قر وزتؤ ل سوبي وا فيصل ؤازتذ ةدورب نأ كشسلا
 اديب ملو خلا تضما ذاف فيرخلاو لاق ةيوطروا ظ

 يعالا ناز اهبقح حلالا دعقرتف قلخزخم هماانطع
 لا هئيعب قدص مق لت لوا روجواابهش طولا ٠

 ةنيبلا عما! اهعم يه كلو اريراكسؤ ريب موقت نا
 مايو هم تئلخاإو ايم هاغلا نال قدصيالف
 ثيعو ةَعلابملا مدحل ةراهبلادوعلاّحال ةنيبلا
 2 هني تفلح نبلا نعالنف قدصملاوه ناك |

 نويسف ِهِيرْفاو! ك(ذ ليش تفلح نان اهببطوام
 ٍمسفلا تحدبت و !هئنح تبن ىضاقلالوق دج |

 ولورفاكربا اول 0من الع محلاة سف
 ذاومل دحام م ادا دي ١ هلل ةيب انك عامبتولا ١
 ا _زرلاريخ ةرفاك لحوار كاهل حملا
 :ناب هةمعرلذكو كتب اهلا الة يباتكو ١
 ١ تانابيعوه نلذكو ىص نملوتت اوادحم مش
 لولا تويت يا أيل از طب 1و دان نأكل
 م ل سارماتولام هبشساف ةادعالا الاههنب
 ا
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 ١ ا طئاسو ةدعلا اضن نع لوغدل العب امهدنج السا

 ١ ليو هتممج نم قاخلا نال اوم ولسا ةروص يقىهملا
 ظ لولا ير هدحب ناكواَقالطلاك همالسب !ةقريوص 2

 ١ يقاعتتاضيدوَهِالار كبس! ناي ماسالا مفعم ناف...
 ١ ةالس|نم ةّفوغلا تلضخ نأو'اهتلا ماد ةدول'

 ١ ةريغو يف نلا جبلاراشا انيك عامجدلل امهلوإ
 00ا01و قالط ؤدرفال عبق ةورغ رداع ةقزفلاو

 امام اجالعر نإويوصو يّذمزرنإ!يوراز و
 ١ تناكهللا لوسراي لاو قاسم هناا تاج

 ١" ليعملا ف كتم نإو ديلعاه درق يحهتئاس

 ططلاؤ مال ال (عهعجو لوغدلا دعب ناكن او
 "اى داصن ناف دلبق ناكوا1ىهسي ماكتلاماو

 ١ عاهتلا مهددين ةبلمح بق اعتوا ةيعم ىلع
 ..اناو يناثلا يف ةّقرفلا هْرِجتتو لوالا غاي
 ١ ةكرلا تلاقو بف اعتل ايانملس) جورلا لاو
 ٠ اقدم د هندل هنيعب جور !دوفلنف ةدعلاب

 وق فلاخي نما يدملانانم ارا اعانب هيلع
 > وهاظلا



 كرسمس اسوس ظ ا
 ليهلوَق لبكي الف تقاعتلاب تلاقو ةينقلاب ٠
 .م ري نملع جوزلامل سس ١ناورسام إعانبامبلوق ظ

 نزع جوشو ١ئاتخ اها مينبب عملا
 ايوجو د ان يئن تملا لع هريْعو رم ارلا ننم ١ ظ

 وا١ىلوالا 2 اىهدع ارايتخالا الها تاكنا

 اتماسا ناقل اذنلا ىف فينش :داةينانلا اخ را
 اتلاكو نيتريخدلا ىف ةدعلا قو !نماس واهحم '

 ماهي يسفناو تايباتلن كو! نالعب نيتيباتك
 ناي اداكك> ىف لمعالاو نهم امهنم يقب نم

 نهرا قرانواجراتسص/لتسو هيلا

 ابتوم هااعب 5 |اوسو مكاحلاو كاع
 دا هلق ضعبلا تاما داو وهات ض1[نماولؤ

 ركل هما اصيقتبسالا زل كاك ثردلا تامنم
 اةهفهسوف شرف عرصتلا اناا

 راينخالا يل! ناف ّيدابات نف ئئيباتكاتن

 أ
6 
 قح هلازيّنم نهيلعو 0 _ ظ

 ملاحلا هاربا ةرخوا برضبت د ؤترا نارا



 ظ 0 ويدي ادا ا ل ذاول 5 ضان 1 نبا

 يمته باوأ الو الا مل لكنه سيق ارمي
 ظ ٍِم 0

 ةندل نييص 1 ةدولا زا ةونم

 0 ةمالاءالدملا .
 نول ىهماخ ةدحاورايتخاوْلَو ممهدلسإ

 بزب رخو اهرايتخاهناجة مالا تا ةلذاجاذا

 7 تاس انام ةظدحاو ع مبساول املي
 1 3 ل ]2 ىهو : ةيشاطلاخ ل لَخ يضو ةدحإو

 اك ةيناغلأرايتخإور يسلم يهد ٌةدالثلا

 امساك تملاموب ةرجزعو ا ٌقِراثلاو
 ١ |

 .تاطد تماس ولام كةدحلا يف ةوادحم امدلاو ةريلا

 ١ مدنم» ةرع د3 نمزع ةمدلا 2ك مرج وال

 ”ةماراتغ ةدعلاا مهن الكصان 00
ْ 

 - أي تاباهن | نيبنتل ةوح نكي لولاك كله نإ

 اثم دلسس |عاتع لبق هولا قيد ذوق اطول معان
 ا

 ناك ةذعاإؤ 4 0
 ا ,نقتعو تماس!

 انقتع ع نماس |غتملاساو ا نماسناو ماس (غ
 نفل | مح نهتعري مسار هسا ايلا



 مورلا كسا وا اجر ران يف تايلصارب دش
 ايفاسساو ئئسب انك ! نيزيب ا نككهشنبو مالح
 داما فالاخ معوبرظو هعم نو بق جاصالا كو 1

 تبا دوا|ىهنم ةدضاسو ايدو األ

 فم جار العاب مال/تعف قداو كنعد طقف ظ

  طقف مدلارو)انسجإتق د ناو رانك هانا ةهح ظ

 هالو مالا اهلوخدلاب َنَبلا نيب اتلااعاتمرح *
 لحسم رماه ىلعانب ٌبْدَمَل العدئعلاب .

 . ولو قر هب نتن تقتعول ةقيتلارايخؤر ٍْ ٠
 لوغرلا] بق عانلا ضف راشلاوب تين أضعبم 1

 5 غباسعألاو قروبف نحريعت ادن لةدجو ٠
 هدا لع هدرا قس اهرب تقتاع درب تأ 0

 تتش ١؛>رعاهجوز ناكو مس هيلع 1

 عقوو صولا اه ناكاذا نلاجتتتم ةاوز 1

 هومر وبنو ١ ألو لس توم ي! توملا ضرم عس
 لم ل هلام نم ثاشلاو اهنقاتعاب ىحوادف ناكو
 تلئاهيت ]مال نابايرتريف مرا طوقس

 طم ياه رايطن لاه رايخدِلَر للاب الولام ١

 |فولا نع ئلذل ١ نسيفيف لام ةلجنموضوامرهس

 د تالس# دبل راش لا ل نا ياني لاي هسة يا ١-0 2707 ا
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 ا
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 ١  ماانيدرمملا نالاوس رايهملف اهلك قتعت هلئاهب
 ١ قلاتواقابوضواه كريس درب و 1جوزلايباديع
 ١ ١ مرخوجو هلبقوا يظولا دجب تقتتعولام ىدلخب
 ١ اهضعب قيعاذاام)ىملاطوقس عمك شل نم
 ١ اقتعو اروح تخت قتعو١قبقررغالااهيضجدو
 ١ لايكلا نماهل دحام نول اهيل ايغ دان احم

 | ليكيروف دايخلا ياوضو موزلادبىصنم ٠

 ١" اسفل عوزلا قشعناف حيبملاف بيعلا
 0 | امو و #1 ديال ةعموإ
 . [اهل دل عفرا يلا جاتو بتل! نهراهرايف

 امن 35 سم 6
 | نا مدت دق لبقلا ٍؤيضي اهلل يطو هين

 ظ 1 طوبة بكر او ةرسلا باعد اهب ونا مري

 ١ مارفعدلا قاما لبملا يف ىطولاداللاو هريخ
 < وهو اتم[ صالا دب عصا كةريغو ضيحلا#ب
 ١. تاكن !اهلنف يل ضياىملا ىطو نإ نسيوهال
 7 الم :يضيفلبو عرش بالا عارات عادم

 ||| (ة0الابقا ةاهطو ناداني وب ف كتي
 ظ - وقار اناره ابدا فاهئيطو نود منبو ظ

 ٠) لعرد

 دبع ب"

 0 : / ا
 3 ا 0 1

 دب 1 وسم شلال 8 0-7 1 ١
 0 الا ااا زا ا يس يف وا هناا ١ 4 1 دق اة ييجي ا



 فك صنلو حامد نال ! ىفياد يضو دالهالعزا 07

 ةاورزانر و ىنصني ق درص تل ؤؤصا!ناكنإو راني دب ١

 ١ىنا ارك داون ضياحلا كو هر م املاددوادويا ظ

 اهسسكن وجو داصلا عافبوه قادصلاس انك
 اضاكارت تتم كيرعتو| ىطوو١ ع4 بجراي 1

 1 لق عامجال( بق كفؤ[ مالاورم”للانيو ]
 ةدلا للص هلوقو ل نمهتاق دضاِسلاوت انتاو

 اماضولو ىنتلا جقزتلا ديرملل مشو يلع ٠
 عمان خصارلكو نا يتلا هاررء دي دح نم

 نموض ودتحلاف يمص ن ناوون وهورافادص 0

 ضيحرينل موحناو يصولابرفعس سم والاف لثم ٠
 هنوذخات فيكو لاىت هلوقل رب ديف يطوو ٠
 هلإاتما فيس لو ضعب يلا كضعب ىففاذقو ظ
 ا هبجوب ةويبشلا ىطو ندلو ٠
 د 1

 ا د>نهيتتيووبدتعملا |
 طقسي ون اؤفاه ديس |ىبلتق د ١هفن ا

 لمف توليف انيبعاويف درص !1ذا١قواسروم ظ

 ٍقايساكي مل الوز متتسلاذ ضبقلا

- 25 

 7 72 ا 0 ةميويجل 1 -- 3 د وس بجي جل مصل ع : 1 ١ 2 بح جب و 59 يي دوح ريع 4 1 سح..مضقنلا##يجن ,



 ابد يسر خدح ماو ردو ولن و

 تكيس ينبوهاوتسالو و[

 لفات .ملوق نم اوم اديئاح نمل قع

 [ نمره داس نهنومقلطنإوا خيال لومدلا

 ١ ا يلو متاعيوسيفم 'ةقرغلا عاش! نق داطلاربغو

 00 وخال” دفٍرف ٍبَرلاردئ جدو جيلا يح بسنت نموا
 ' خدني تادب ع غا تاب م َب الاب غنوا

 ظ . راتعالارزعت دود مك ذك مارعا تاني رين تايع

 0 ماب « يمس و نير زم لهو ١ سرس دول نهب

 اع 0 تاس نستب 9
 ١" يتلا مدقتو اه ريغبلع نينم يبل ةررجلا دق

 0  مدقتو يدمو الا لان اه ريغ ىلع ة دحاولا قمح نم

 ا ,يف تالاخلا غ تارمجل غ مدلل تخالاغ مالا اهنيرتم

 00 الرذحت دحب م ”لاوغالا تانب ْغ تاوح هلا كاني

 هل الا اهلا نو اه دلي |بيريتعي نعب

 1 ةحا 1 ظ
 ويتعب نععتمتخا ناز: ةبويتو !ةراهدوا نس

 _ كاملاب قيالمم ضرخرمْقت وال ضم نعاضرم



 اين ْ
- 3 2 

 ' طلو
 8 5 , ذه 7

, !| - 

 ا

 ع

 ا

 يطوو جاهنن ةرجض اوم وف لشمس 5 ا
 امنا عاضرو ق دارس نع عوحرو جلف

 ةريش/ كلا ناي ةضوفم اهضوزترلاف ]ل اوه هيفا 1

 وزو ا تكسو وهيل انو مو زفر دم الب ينجو زباهيلول
 لاقو !يواحلا هيا دا بلا دقن رينو ل شملارهم نودب
 ليقن هنعتكسوارهمالبايكنصو زوما دريس

 نمؤبف ال ةعابالاب عاييزل ىطولانالارريطو و موزلا ٠
 ١-0 ةضونم زكا جلرول ريسعن لان ةردقح ١

 اهل يس الذ ىو حلب نضرنملا يمال ناد قتعاف
 ْ ىفيطولاكتوملا نال ضلال هه دحاتاموإل ظ
 نالو ضوفتلإ ف لشملاونن# باجيإ ىلازكو مملاو 2
 لمت اهيجوز: تاون رهاب تت قشناواتنب 6 وو

 ملكة ددإلبع ةدئال مساهل يمقن اهل ضو نا ظ

 كويغوذوادوب | اور ثاويملاب وامر نر هب لو
 امارع ىسملا ناكر لانه » عع ئص يي نمرئلالاقد
 انهم كالو وا بوصعك هريخلكم قارغاارك

 راغناكولاهنانعم قز ىكسملاداسعل!ئيبرشلا ٠ ظ

 اهضبفز يق تنك انيعو ا طن عتب لوتس '
 انياب هاف هع ا شالو ٍ



 || دي هيملا/دقع ناض غورلادب ىف نومفم نإغ
 طش حرف طرشسو تسل ادي نضال عانت
 "| اذلاه جيب ال ناو ارابق حبف طرش ناد

 )| كه اورهمب ةرسن عا وا! ذك ةيطعي نالعو)
 ١١ لالا ىف نيهتمال كرم ام لمجلاب هداسنل

 5 رج ماعاحا د هعدمعاول هئما جوزول

 ظ 111 تر 5 كاملا

 | |كتحلا خسف اذاروزلا فو ةجوزلا هي ضزنملو
 / امك قد ابز م ككةريخو ةنايبرم ايكيطولادعن
 | نصب ملحموا هسل ست لعرو دفمريغ اهيف لاول

 وعيب امواعطقلا طرشسربغب ةحالص ل ننرل غو
 ' ادك]لتنلالسقيالامواهدلو ملعتك مع دى
 5 ْ اند اكول اهيف لكللاربم هيف بجي يطولاو فق

| 

او ا ؤئارما اين ا غظوناب ةيشب
 005 دوا ةتم

 ادعو عيفبلا قالت ال ةدلو دم !يطووب دنيا
 | 9تراصوادلو م١ ةيبرصت مل ذا هدأ وما و

 اان دقفالاو ةءشحلا بييغت نعاازن لاوشاو

امه ابغالف هنراقواقولعلا نعرهملا بجوم
 | 

 وأ 1



 اهيبف بجيب هلملاو رمال حسسأف جاو كيتاكتا

 تكلنخ اولا ىؤ لفملارمم بجف جاونلا ف بجيام
 هولا ينكر قضت و قدط واط درس نأ دابؤم! ظ

 اهينم ذي قلعتيو يغب هن ذاالب علت خاولا فو ٠
 راولاربف 0تنلال] للا وهم ىنصن هيف بجي عاضرلاو ١

١ 

 بغأل اانيعاو فمتلا اما وةريؤصلا وضب ةيلعا ٠

 ىمسملا اهرمهم فصن ةريغصلا هيلع ابجياجه] '
 ةأسخن هل اهولاغم وهي ضضنف الاوا كيصح ناك إ ٠١

 ةدايرشلاو لوضرلالبت اههتهع نه قر غب اهمال
 نالور يا ادديتسولا ىف مورئا لذ ارمبص اهي بجي

 امهتالاه جرن ةجاسرلو ىجحرمو ا نيابي قالطر

 ةّوبقح عاضرلا ةّرق نال عاضرلا ٍةيرمام فدلخي
 مرن فاي جاملتلا ةدادرشملا يف و صل ا(بجحوتالو

 نوف امرمتق هبببو هيب الاعاذقو اببدهاشرلا ؟

 ايئادص ةئمبهحو ول و ين دادذسب ةلرلايحلا وصح ١
 هيلع لو دلال مف اهيئلط مول هضبلا)

 نبىلادرريز وتل هود دالشم نم هوما طب ىسصْمَت

 دهنوالوغدل |لمق كك ناو هضبلا ةيلعاتوف ٠

 ١ تتوفاهن الف بوجولااما بزسعملاربكلا هنصوز ١ -



 17 راوا ذأ »يطوف نى نايز

م مهنمزخات ك١ 0 ١
 1 7 الا

 3 ذاع واهقرحر دز نماهوب

 ١ لفلس عقد امال م زيا جلاب صام مع

 ١ قالا مىيل عفبلا نو ة هس هتجوز تاجرا
 ” لقرانم الل ةحتملا ف! صف كنامالا دلئشيب

 ظ ةلانلا عقل ١ ميلع غانج الكيلاعتلا نم

 ضلاقوفورملاب ا عاتمتان 'اويلاهلاقو
 > "اا

ال نه ىلاالا نكح د ئكحتنج ا نيل ىتوت ظ
 اهم

النفق تقروفو سضبوفتو ةهدىيو١ 5
 ْ ؤ ار دل 

 10 : ا هوااهدحواي_ر ةفرقلا تن اكوا

0 امل توججواابرل (درلاي١
 ظ 0 

 مايلاهت هند يلو لاا لا
 0 ا

سل ةنإلو عفا منو حلوقب 2
 | كوت

 ١ شاي دلل ا ديره ىصن ىنكيز

ةروص يان الو تلا عدلا فتندلو قاوبلااو
 ترم 

عو ايلوقو ةخهونسمال ةىيتم ةذهو
 ا دكل

يق دايز نم تومعوا اهل
”ببسلناولل1ةقافو 

 ا 

 ١ بجالف ايس دعما ةقرفو ةئتلبا ف

 7 ا . ينو

0 
ٍ 

3 
0 

 ا

 أ ١

2 001 

 جيو 9

 ١ د
. 

7 : 



 دع قال)ا4 بد دع يسيح نوع

 يب ايضؤش نإزب بجاولادحالدر فما ىمتنحْبَتل ٠
 ابتحم هداهتجار يضائلاا هرج عزا ناو

 5 رخو ىسدل ملول اةييلولا يف طق !يهلاح

 دق فلعذو القل كةيلعجدبطمم هنعاهتومل را
 ةأ فيبولو ملوا جوت قو فوع نبا نصلاد بهل و
 هقاو نعس ريب نوصل عمل سكجيلع ةددلص ملواو

 ظاسلايق بدنلا ل والا مم الو ناهيشتلا !ىضاور

 ةبجاو سرع ةيلول ةباجالاو جةلولارن سو ةيصصالا ٠
 ةيصعمش نولرال نااهنم طور تب ةداهيريفالا ديب

 انوكئانال لب وصنم ناويبح روصو هلم ورك 1

 مه اهينول تين اكو ةصوصنم داس قارءادو ع ظ

 قنا قو ةماعةوعدلانوكت نااهنمو اوه ملاببيع

 د درتلل يد هه وعرملا نوكي ناو سلا ىفلوالا ظ

 ”ةعاوعمو ١ ىسارت نط ويم ناويحلا ةروص تناك او ظ ْ

 اناف ةباجإلاب لا بنت مل رش ةروبص خناكوا سرا
 ههيشيإ«دوبامول كتب ناهم ساديو ا بلام ٠
 ةياججا ]ورسو ١ تيجو نوهت فيجا ون اكوا 7ور جيشا ٍْ

 ين انرو محار دكركسدخ رثكن اخ درت ةلاواو ةوعدلا



7 1 

 7 اين
 افا 7 ١

 ١ ”5 5 ا 10

447 8 

لوالاو ةبهملا بنس يق كلان يلوا ظفدلاو
 2 

 ١ نا معن اريجستصخلا يهشنلاه يلا بست
 ١ ظفللا ةقإب ماو ضد عر ميض جب ث ومال رئت ان

 | ميلا بج بيلوارتلا نكي مل طق دلل ةورموإ
 | مجيب معلا ةعاطلا نعجو كلاوشو زوشنلاو

 ١ عبو ىعوصتخلاو مودعو ىصوصُم ناعوش فاقلا
 ايمن ةمارلدرلب ميلا تزول رف اهشاثوااهدحا
 يلو تايقابلل اضق هلباه دنع جيس ةماقاب
 النور كبلإ حبس نابح نياوبذحل ث هلشسف ةماولو
 ا اهلاتخاب حمسمهلا بيتل يا اهدار ناف بمثل

 ١" اهرييخ نيبو تإيقابلإ بسلا يا اهلا ز
 ١ ديلذملاددعلاو اضيق عبسو اضهالب ثدلز نب

 | 01 | راكد زو ينيب ةئشحلا لوزتل ةوزلالخ بجاو

0 

 ليك محك

3-5 

 1 ةوذسحلا ن الركذ ام ةدلاوم بجو زنا اهايح نزل

 يعش ادساو بسجل مل ةقرفولو قرفملاب لقرتدل
 ١ بيثلاو اوبل ١لكتبل النول تاييدابلا قؤلا
 | كبارلاوفف بشل نمرايتاريوب ثالثلا اع
 اريصت ايسر لورف اسولاعف اهئلاثو تايتاملل

١ ١ 

| ١ 

 ا 0 ال
 أ
0 

 2 ١ ا

0 | 
1 0 



 ه اورءعابتالل ةعزقب هين يذحاب ةاقئال
 نال مسلاة دم تايقابلل ىغقي هلف ناكشلا

 نالث اح هيل عادلا يعض هنعْْمْس ملاصاضقا
 تبعت دوف هنبع# تزاف ناو هوم ةروهعمملا

 ناةيلع مي ةالقنلرفاسولام!هقا'شموزسلاب

 اضجن لئننوا ىهلطيو ١ نونبر سارا نم ا
 ةعزؤبولو نهضحسوفاسن نانا ضب نلانزا ١

 ةعقالر هيان يدحار ف "ن١ تايتابد وفق

قاودصقلالصو و١تايّتابلإ يعفو يععدتن
 ؟ا

 ًايئابلا اهاضق ةماقالاةرم ون ومَم نك#و

 اذبع مورا ن اكوا ةرحلا 0!« زغدط ورش مالا

تليل ةرعل ؛ةديل ةبتاكولو ةمدلايااهلؤ
 نا

 نعوظقرادلاهاوراك ة ليل ةدايزنايصعبف
 ةضعبملاو نلاك هل فرعالو حللع ةدنا ضرع

 اهناؤنبا واني داشو اسس ووم ل ١
 لزتم ىلإ نمعرر نا/لهياسن يدحا ترش ول

 هبوان اال حمال تاسو نهادحإ وفن



 0 9 هه ا 70 1 ف :

 سمس محام #00 ديل سيلا
 ةرضضسف ةينيننب هيا للا ال تمس بم

 ١ اقر اهتجاىلناكاناب هتجاجر بخل هن ابي
 ٠ ةملاوشو اة كش جاجلإلو اسهتحا لو ينج(:

 ١ تولي تايقابلا مقتنيف هن نماصو سس
 ١ نايك مذحل ةبمالاو ةرف املاو ةرشنللاضق ئ

 ١ لولو هحم ترف اسسولام دجمال ىفدإبزب جرو

 نك نانهل انآوامبهنب مل نااهل مق نيف نذإ
 ٠ ىلامطقتف ايربغ ىإ هتجاعريفبواضيا حم

 ١ معلا وامرلمسقيف هربخ خيا وسولو نجا ل ناي
 ١ قاذديل ةدعاو ]يل مسفي ناب ئه سوسي نإ ض

 ١ ذوجتالو ةييوتلا كربوععيف ايدو ئنلرب

 ]دع عا فد شا ااوفنلا سيدي
 تاىعا لبي نهنم ةذحاون ارتي لإ نهعز ان“

 ١ م تايقابلا يب عرفياهتبون ”اتدجبواهتعرت
 / ب رلل ا يعار بونلا كمت اذاف نيتريخملا نيب

 ١ اكهتيؤنوتلا ةمزلي الف ىطو ةمزليولو ةعق
 1 رعاولو بيتس نكت اعتلا نم هريغيؤ لو نرذ

 ولدا ةةدحاةبرن 4هرضولو غارول نهتم
 | 5 ملاطو ارهق ناطلل ا ةيجوغ اتاك رخخل

1 

 ةنوجكم باع



 اضفالن راهنلا اليلب جوغو تانامايل ىضَق 2
 نارامارهيظولو اكرغا دنع هذه لطب مل اذايلاع ا

 ناكثن !كئب نخلي ةنمنج نا/الوو موشن
 دعباسوبحو اًضإعااهيم دين اك الدفوا نيلي

يغاللاهظعو هجو ةّقدلطو نلز
 0 د؟رصو 

هنمعقو ارع ب ونتوا ارز عايدبت اهلعلز
 راطا

 بجالا نملإؤ هدلاَوت١اهل لوب ناك ظعولاو ىزع
 روشنلا انااهل نيريو ةيوتعلا ايريذحاو كييعل
 زوننلا يا هتك !مسفلاو ةةنئلاطتسي

 عجنملا يف اهرجيذو اهلظعو مركب مل ناو 1
 نمْروَمَس نوف اذ قاللاو يلاخت لاق اههبرضو

 نمهرعرفاو ججاضملا5 نهوروجاو نهوطظمف

 نابرضلا ٍة امزح و ملعلا ىنحمب مف فوخحلاو
 اهملاو هجولاربغ ىو حوبمربغ نولي ناو ديفي

 آلا بلع ي دعت نيج و زلا نم لكي عدا ناو
 'ريواععاي وجو يضانلا ثعب لاحلا هبنُساو
 - مي ممكحالذخا دوبامصرما قرظنيل اهاضرب
 الوم 51 ذ قانهدنعام ةفرعسواهباهمتكو
 فاول لاوقيزتو [تلصا نمامهنب ةكلصملا



 ظ ...ايكعو هده نساركخاوننب انامهينب قات متفف
 ١ ةبالل مهله ضارهرك_يقيو هبل! اهلمحا نم

 ١ اهيلناليلو امو لهدلا ةحلصب فرعالهإلا نالو
 . ةازلإلل يدؤيدق ل الا ندل مل احلا ةديج نم ن اهكاحدل
 | 000 وز !قح عمغبلاو

 - قالطب هرتحو هلكربف امهتحيف |يهيلع لويالف

 ظ 0 صرع ندعي ابحي زيوتو ضوعدوفو

 . ةرتشي ناركملا خ ضوعأاب ايا هب قالط دوف

 - اياادتهالاو ةلادعلاو ةبرحلاو مالسولا نهب

 ا ١ هتان رت امرك ركنسوايهثوب نم دوصتملا

 ٠ الكنال عئلاوضواههتسغب ملولانم اهلاعفي علل

 1 ددالا هَ رانمب هن الف رغالا سايل نيجوزلا نم
 ظ رناف قي! خامجالا لبق هيف لممالاو حسابل عز

 ناقلارب> يف ةببرم لاو اسفن ةنم ين نع كأ نبط
 اهنلط و ةقيدحلا لبق !هلوفب سنلق نا تباش ةرمإو
 ١ وزو ىفوحل ”زتلم ةسمح هن أكراو نقلا
 | حدر اصاي| هك رهؤؤيصو ضوعو ناو
 نأ عوزلا هملايا ضو تسلط ةدالط جي
 ظ 1 هلحوا ةلام

 ا

 01 نفيس نانو



 هلا ييرتو ضوعركذ داب جوزلا عم جلخ 5

 ةذأي الاواق ذل اك هني انكو يحرص حلخلاو قالطلا ظانلا

 ةزبلا)اهيقالط قيلعت عوزلا ةدجب ةرغو ةدانلاو
 بعجر اهمف قدلطلا عفيف ةبَج ل عاما هني

 ضرحالا ناب ىدلامناذ موزلا ديس امرملخ دو
 2 قالطل هبوب مل ن او قالط جا خلا طمإ وهو

 . عيبلا طير ميمى سه ولما عقد ناو

 ا

 > فدنع دار ةناللئملارمرص بجو ارق

 اضوعب حلخلا نابرجي فعلا طالو ينوال 4 ضوعلا

 ةينانثلايف قالطالادنع دارا لل عضو
 : ةقرلاد خطو

 .الدرامرظالل قدلط ةىلتخلا داي الذ ةنونيب ة قرف

 راوتالوالياحتن اكن !ةوكولو ةقفن ىدتستالوور
 جيتس الو دىللامرل هطوب بو وزل يبو اهيننب

 ديدعربمار ريف بجو ديد د ّيوبالااهيمطو وزنا .
  موزلاتاموارب ارجلا ةدعزمكت مل ةدعلا ىف تقدتعولو

  دقوايلعرتعرملو ةانولا ةدحل لتتنتولاهبي
 دقحلادقحب نوجا دعتميل جاخلالمق يش اهيقدلط نأ ٠
  ياتكة جوزلا« باف دلك ك1 ذي ةببعجل الو



 | ١ / دة علم اعشو ديقلا لهةئنوه قالا
 .٠ ليالبق هيف لع لاو هوو قالاقلا ظمل# ماكل
 0 هوتكةنل او ناترم قدلاملا يلاىت هل وقكب انك(

 0 ا صخبا لالولا نم يسيل مل مديل ع ةدئاإمم

 ظ حيعص دانس ابدو !دوباةاوار قالطلا نمودلا

 |. ةفيصو نلطم ةجبراهناكرار هدصورلكهو
 ١ وتلا هتنيب عاون !«سفللو ولو ةجورنو دصقو

 ١ ًالطلاف عسفو قدلط ةايحلا حاكنل!ةقرفو
 رايك حلذللو هناي يق /(دوبرعملا ةجنر! غاونإ
 ١ ةيرمو حباب ياذا قلالي قرفو هنايب

 | ذوششلاو مسقلا باب يفاهيلايب قبال! فيمتملا
 ١ ضو راسعا لور ف رتع ة بس عارتبا يانلاو
 ١ دينامو ئاجاوج ةوزلاراعإ ياؤتننوا
  قيسفلانكك هراسعاقتتستيل مايإ ةشدلث هلاهمإ

 ٠ 'هلابق نعوجملا اقبل هدحبال يطولالمق نوكيا عارهملا '

 ١ تلك راسعالا ةّبنتلابراسعإلاكو ةدعيةنلتو
 ١" ينادرناين الا ناحل ةفرفو نكسملاو ةوكلا نسم

 " اهلا يبرما كر ورخو بريخو ةديلجقرفودباب

 ا 47/0|/يد ناك ربط يطرد قرن واهل
 ا 0 0

1 ١ 
 و

 ا



 نر ريجوزلل يس :ررجشتوطو خور واهتشيوا
 وانه *سريؤص هروب وا لوخرلال مف اهددحاوا|
 لاز١ دعا ذا افرلات ال جوزلاقرتساو ًيسريبك
 :ةترفو يلوا ٌؤوصعلا نحز سفئلانعوكملا .

 اههشمو | همم ةدرءو نيجوزلادحانه مالسسا
 . لا لعره نمو !نيتخا]بع جولان م مالسسإو
 7 ورلادحا ككم قّقرفو نينه يل عر !جيرا نه

 ”ةانكلا مدخةدرقو ايلا ىف انينايبر م اىزغالا ٠
 ةقززر ءرتكريع موزلا نايف انذالا تقلظ١ن اي
 ' َئيِجوُولْأ دها] انين ايئرخا ىلا نيد نس لاّيشلا ٠

 .جل رف نم عاوشم نيس ارصمل ا يلا قر دوهيبلا نم
 ينالاهليرنسب عاضمةقرفو يجو زلادعا ىسدت
 ترملاو نييبلولا عاهد لصالا نمتف ذحو هبي
 ايو :ىيعلا عرن مسفلاذ!عتس ىيل شال
 سيلو حاملا ب يهتني توم اولوالاؤ ةيفتنم
 سم جر عف ةيرانكو خرص قذلطلاو دل سف
 اند هنمو عللاو خارلاو قاملاو قالطلا

 تنئلظالل ليان انت باوهق مشو تادافما ٠
 اهر اههضشالاتتع لاىساقلالياتلا دارنا كمِجوَر 7

 3 مج و : عوج سس يل عاب صوم بسيسو جويس وس ل -رويووويت هد 3 1



نا هدورو مندل ينمو
 ا مهند او

ل ا ناناهيتطيشج اين
 0 0( ب .ه داد

ارهاطق لباةلاداملهجنإو قالطلار
 ش «اهسالالع ين 

و هنحمهغتسي لاشنإلا نو ظ
 1 يادل محام هئيانك

بو | ميلُح تناكؤسبعو قدلزورإ
 ظ (يرلانم ي!ةير

ذب ا ةقرانم يا نيابور
 0 ةاضرلا ةعرطتتم يإ 

تعاو 2١امنل اهل رتم يادكتور
 . ربتساو | يد

زاهرل دب الو كرقلط فل كريحر
 "2 ةيبلا نم ةيانككآ ي

عار انادي د( ةبوتؤم
ةراغي واهرخإر مرتب ز

 1 علا 

ين 'ءةاس ال نابا يشن يبراب
 1  ةكيبالو جسشلا ايإ د

دان داضم جفرإ عرشلس هن د
 ْ ةبتارم هب قمل دلو ةرم

 قبتالويإ |!تبلبالو يف ةعجرالو تاةودلا
 

ا# ايدل !صباصخنم تزعم
 ظ - داهظلاو قالطل

دل خا ياد ةئرنيبلا ديفي هن هليالاو
 ظ  قالتلا ف

حهدعب حل الاهن ديف تيدر الو
 ْ اموز حتت ي

ف ماكر اضم جفرإ عش ةنال هرب
 غب اقيليدل

فدلطلاو كإ ذ تويفي ةنلعرمشنلا
 ظ يناس الذ 

وف نم لو اوه ناكريسابب
 ؤ اهيئلطي ناوهو ةل

 امالاب د2حت نم يهو لوغدلادعب ان دل ثول



 هرخو صيخى الو ةبن اهاطي ءلو نرخ عمال هبط ٍْ
 هيعاهالر ل ضييجرخا همابيتلطين اكو هلق.

 ل رسهروتل طف اسنلا َجملطاذا لاعزاتركا ْ مدئلامدعو ةدعلا ىث عوشملاوبافعتس ال ٠

 اههلطلاش ناواهيكسم !اذس نا رهشت ضيق | هلت يحاك مايعجا ملف (ةرملاننلسو . هيلعاسا لص ينلا رع ككذر د و ضياحيصو لما لطرح بانا نتي صلاح و ئه دعا
 ظ ٠ فاطب ن !ودارما يلا ةدحلإ كيو جف نار ظ ١

 الاد تعت نع يضوريدلا فولوا هيبذلوغدم قلي داوهو هلوت نم لوارهن ناككيعدب و١نلااهيب ١
 صور نمو !ارجرخإ ومال ستانن وا ضبحيف
 يل ةيولا د تنلانر هكرخا عم ارهنلطب تاكو مهي

 نقاهلطرر!صرتلا ةدماوطس اهرضتويف ٠
 كمي ملو هد بق ضيح وا ةيفايىطورمت
 اش ناو جاروهيظدن عمون ىلا ةيبادال لمح
 2 دق مدنلادنعو لماىلا ود ىلا لطبق
 بردنتو ن]ولاو وظرشنف كرار )تكاتك
 . ىنبادعدنو قبال ارمبذل اعتب قلط نم ةعبلا
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 1 قتالطو ةريغص ٌقالطو لوخدل امَف يئلطي تا ظ 008 اموضو يكدب الويس لو اؤعدرلا نميز اور

 ٠ ..انتنال ةريقلا تالطو ةعلتمملاقدلطو نبتت ١ (نقالطوالياقالطو هسرماحقالطو با
 ١ ىف هدعلجلاا دفان الو يعدبلاو ينسلاؤومإ
 0 ا؟ماالوطب اجاضرو قارنلاب صدلملا للااهتتجاح
 ظ لاقداويسو اقازلا ةيعاددكوي ضوعلاذخإو
 /وصلضجب يق لولعلاب ت ضن ناوزءاحلاو مدون
 0 قالط نالو ةدعلا يف امهعؤرشم قالطلا مفِجتس اذَيو

 . قون حح ضيحؤ الو ققحر يطو جي مل ةربكملا
 ٠ عمن الطلا حيو قدايرثنم ةريملاو ةدلتكلاو
 .يونلاط تنافرادلا تلحر نايةناوم و قلاطت تاب

 ايافريخ ندوب لا غزت يلعن و نيل بحر عدو

 ١" (يدقياهجدز نا ىفياىلا املا بلال ري نم
 ةزيععت عر دقيإلو انس اه هلط نعت
 ١ ملارهاط ةارملا نول الؤسكعازكو ومال ان

 | هدف صيح يد ورهطلاكرذ يلاهجوزءاهاطب ٠
 ”دةبالو ايعدب اهيفدلط قيلت لعردقي هن او
 ”دقيهناف قردب نمهنمو كن 1هزيهفتىلع
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 2 وس يس ج2 يس م يم مسج

 نادلوق هقتعي تاتلطث ل2 قات يلع
 هيجل عر ذقي الوان دلي ىلاط تبان تقتع

 نيلعتلاوو قيباعتل او و الص الان |:ةكميال هندل
 0 عوقولا يِيلوتْا ل احاهيكلمب

 هدرا الط تلاع نسورك دائم رعب نه يلوا
 ظ يي جرا الا ظنلا ضتاتم الوعام د وجوب
 ريغ اههدعاوا ٌنفسلاو قيلعسلا +0 و1ذ]
 تنافرءارلا كلخد نإ ةمنجال لوقي ناك 7 هن
 دقو نمل يدلنا نت تاخدف قلاط

 ايزالاو قلاط نان ررادل الغ دنا ةتمصورل
 : د مل امور ولرابتتول هكر فلل

 دوندلا ق ةلؤ دل مسو هردح ودل[ صزأو
 قاض دجاوا د يعمو يذمرتلا هاو 2مل

 ٌرارلا تلخو نا »تحور لوفي ناكرعا 7 اك ظ
 مقيالف كطذذاهمكت م اهم اباذ قلاط ناز ظ

 "اللا جيب الو ديف نع يزل اونا عانشرال
 ناروصو اله دوعو نو در ٌةَمصيب نلعلا ؤ

 اهو هاذ لالارهلا ميس ورب ايم الط يلعب 1

 اهل لوقبو اريضلاددح نكت دخا ةاريأللا



 ا لريشرو ئفماوئو بس قلاط تنا
 < لوكبو؟ : عشق ةئدسج ؤئلظقأ

 ا 1 ةنسبأ# نعد الو امرمل تس ال نأ
 كن 00م ام تن

 1 التاي 0 لاحلا يف

 ١ ومو

 0 ةافاتمان شلال | 0م هزبب و رع
١ 

 لا يصالاىلادانم هلا

 الورك ةريعالاو ةعباراز 0
 ئبعضولا اضل و

 وعلا هذه انشتس !ىفو قدلاعل
 رس

 راقي لامي قلما قالطلا حقي
 دل واناةبتجوزيل ل وتلاغرعو
 8 9 ن اثقل طائف ضيع اىتسفعو

 ظ |. انتساعدمو
 نركب دوو 0
 ولا هاب
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 . ١
 7 يي نا مس 1 قياس ا 22
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 لاعتدارق امدي كسلا عقدوتف 1 ١ 1 2
 ا

 ١نوككم افتعال ها 2
 وليل لاش ماه طي مل ةسا ناكل ْ
 ١مياورالف ةدل'نلاؤ اماو ةيناغلا ةيضكيو .
 .اهيكلطولو ادب هيلع تموصاشالالصا ٠
 تباع هراخ تجوز ئالذلا مكتسب مو

 / نيئلااهيزه د ناواهيتاببت داعوبلا ٠
 تف اوو كك ذي يف ١ طنمع ةدلا يشرمرمع نول ظ

 نلاك الو ةرادلا «جحايوبب نم ميج
 قالط نصن اهبل حقواولو يهيبلاهاورءاك ٠
 :متلاط ِعَمَتف لك ّتدط ئصن قلاط تاهلوتك ٠
 يمصن قلاط سن يالا ضعشيالفهلطلانال ٠

 .ةقلط كد نول ةدحاو دلا «تبالت ةئلط ٠ ظ

 عنف ةملط نم فص اك ديري نادل .

 بكا ةيقب يف ملاك ذكر الشعب ليد
 ريان يعدو جسر |

 نم ةرملا ةَحل شرك يعفي
 قالط نم جهت يلا ةارملادراحرشسو موجرلا ٠
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قاف إص 8 دعا ق اني ابربَغ
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ئهدر ىح: نم تلوعبو ىلاعت هر
 دو 

سولصااو ةاراذ !ةدعلاكايا
 دغر نا

0 هلوقو ةِب الانانرم قالصلا
 

د اهيءاو رمال ييخجاربل هرم مل غو
 عدا

و ةجوز و موزو يح, قالط
 رحاصت ةجبص

 ىلا كم ددركو كن دسسماو اذ دحر اك

نك( ااه دورزو ك[أ د1
 د مفنلاو با

إخ فلج بجو كفماركورلا
 1 | دقةنال هن

 0 قال اببسس سب يوب ايكيا دول ا نم من
 ا 1

 هسا فق
 1 ع

 و لو نمواهينمييظرملرو خفرتوا

تحياهي ال حرم بجوتالو مارهالا فِ
 ' / ةمالئس اه

 |ميشالابرم لاو اذجدامف ماكنا
 .ةياؤد

2 بدنلا للربع فور نهركسماز
 

 |. الهال زل نرك اهتم
 اقيا

 1 ' امعتاك
لاجر ككاو ق دايم انكار

 ١ ا

 | لك ظفلإلبو دريش ايو لولب يدنا
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 تيلكررلف والا ةيدلن ةندع )اعز متاهعاقيا ظ
 ةرولا ىلا تالنت !امهئاف ناي ةدهبشم ةتدعو ٠
 ديد لوارميف هشععر موزهز كلذ موزمملاب 1 ٠

 - 2 هلئائافنو ضياحتلطرلا وادب متل ٠
 0 مكئاوسلابناو شيخ سر لوجان
 «بف والا اناكراوتيا سالو ة دولا يف عرن رشا ا
 تدع عرشمو ىلا ةةلوهحالب العب ا
 ًانازكسرلو هقالا حاعبو حب بطر روصننيب جوز ظ
 سوصني ميلا هكجوز يطو نمهحتمالع ٠
 مسدشا جبر !قرفو تنظم [ريلسفَف اهيضر ٠
 كا |الوا لواط! ال هدلاو لوقي ناكهنظؤولل ٠
 لم كلاوسالذ ترب شواراشا سم
 مجرإ ف نم نزلو يذلا قامت هلوق ةسيق ٠
 ةرزؤتسس ةنايفارمة يانا 1
 3 فول و قباسلاامهديؤب ةجور 7

 مي  ةنيصرةدموىطرلاوضدديلع فرش
 ول يحي جا نم جمب نأ حنارم اى ملعتو ٠
 وركؤ بجو ومس ئم الو لاقامايلوم انآيمل ٠



 | نإيملو طوال ةديلإ عطا لالاوزن نم

1 

 أ درست ويت ةدشف هدد يل

 بلل نم ةصملا هلع ىلح ةراصتق ان ىوا

 انا لوادر نم 6 ال يداي نمد اهبص انمأبو

 امتنا كطرلاو امج 16 صل اديان

 ١ | طررب ةدشحسِختو فاقلاوانلابرك
 : اةرتسابملاو ةحضابللأ/ ةينرةياتككيو

 |. ال امهيف نيديآم حنم طملاو ىمالاو
 ةانتقإ/ت درا لوقي ناي ولاو ضاْصتَق
 ايديال امهتمو مدّقلاب يطولاوركذلارججب
 0 تسماذاف مزلا ف هدو بيعته يف
 ا نكرر ود د انئفشالا ةجبرولا

 /|ىهوةسعلاب ةتبلاطم
 ْ روس

 ظ ١ ةرفل فدو ةمالا هيسل ىيلوةتبال

 ايلا تاف ةاملاقح عاتق نال هتان

 '(يضاقلا ةدبلاعنلط قدلطلاو آل ةميفلا

 اهئ 0

 ا
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 اال سفقو ملل ارهحااظلا توم ارا ةركذ امو
 ارم سلو امصدلا
 وسلا بوص و مضوم ىف يلص اك ةضورلافل

 هدد ايفلهلاب الر ولادى جنيا او لورلاوخو
 ٍقلعتبو ناعإلاو ةرركو ملا 0ناهصنوالاهت !

 كيبطو ن هلوقك برق مارتلاو !قتعو١قالط
 ةالصرعدالؤو ارعيجرحفو ا تلاطكيررشف
 فلخن أفارمملل />فلاواقتعو موصو!"

 - ده موصرع حلل الي لا ةدمئبب ةلامب ١
 ةمزارا/هن كل ومب ىف كتيطو نإرهيشلا |

 هتسلاطعار انجي ىطواذاو شر شلادىبن ىطولاب ١
 ئ ”وعب هن در نرقب 2 هرانكةمٌرئاءدودوا

 تلعن اك حّرمصو !هرساي يا! نوذناب ىلإ

 ةنضلا د وجوب وقو قتعو!قدلط ئشعتي
 ةرانكوا همزتلا#ام دمزل ةِسرق)انئلابوا
 يحرم ضرك يطول نم يحبط عناد نأ نير ١
 طن اسلباف بجم هلاوز يعرمالو اهلا ١

 لانلاة يو تيف تركة اذال والا دوضيف
 0 /ذ حن اواذ اها هر ىمخ من ال تف تقول
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 . 1 " يذاوند قالطب 5 دنيا

 1 وب يصع نأن يطولا شط ةمرحل نك
 0 الاركح مح بيو يهل اطال غال ةبلاطلا
 . يلوللا نم يدعول اب ادينملكب نيعل 1١د الروم

 'آ 0| لاو نالكس ا درت ملاع نلكدوصو

 | رفحب تومونلحلا ةدماضتناو نيابلا ٠

 الم ةينلانم حبر إ/! وق ىف نهينلعىولحلا ٠
 نال ثوملا ١ مشيام اع قلطنباىبا ايطولاعس ١4 ٠ ا دلو نكراطالادلاو 0 |

 عنهن يعادل يطوو حا نهم كب لولو
 ةتيطوب تنك )وصل ع. ئمنوود الا ليال |

 ريمان ورام ير ل تاملعف 1

اع 0 بدي يوب تنين نتعيج
 اقن

 0 هاج ##
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 ) باب نيس لك نمل قلطاو ١ ةيفعإو 5

 - ةن روصن هي ديف ايباوللا

 ااا



 -_ - مس -- بجي بسحس ص

 رهظلااوصحو عار يظل لع تن د ووز) لوقرنإ
 لسحالاو لجرا بكرم قاملاو بوكرلا وضوم دو
 (نم نورها نسنلاو ةَسا معالق هيف

 م

 و بح

 تت بس

 نرلوقيل منو يلا عت دلوقل هارعوهو معان
 ناهوز ةجيراهناكراو وزو لوقلا نهاركم
 مكبيلوق نمذغويا ميك ةغيصو هب دبشمو
 ابوبجيوانيصغولو دق الط جمب جوز لكم
 نجيلكا سامبا ارفايواناركسواسنعو
 زيمو نوجحو يبه نمالو ارهاظم رصد ملاهستول

 لصعانمرضعو ١نناهئجوزلوقدناوظو |
 عا ايما وو سوا يصو العن ودبدولو ةردهاليلا ٠
 بقلاو >مككا | ةمطابلا!ضع الان داب ميرعلاو ظ

 دصي يح جب متل نكيمول دن هلرارظر يلف
 تاكبيظلاريغرخاوضعب اررهبش ناف ةموملاب ٠
 اينو نو '

 يعاب 5 نال اهظذرتكي !نكوانلطمار طن اك
 تالرصق نافاراهظدنواهنيعكةماكلا ٠
 ةبانككيع اكن !ملوق واراموظ نوكيدلو قلطاوا ٠

 ملاهيربغ مرجم م هل اكو هريغورابظلا مج ةنال ٠



 5# ربو هتلاذو هنعو هتخا/ةيلعامرمرخا طب
 ا تءالوزبف |رهسكر يلا بباةجوزو !ةماو) هربا

 ا . مةلاكتملن ةثباةموزو ةدعضص مريع فدل

 . ةيلمرحلاب نرانكهمزاتو هيلعاديعرف وامل
 / *> ربع نم تترمريعراهظرهو ةّدبالا

 دوعلان ال ةيئابيدارو :ئكوحا نم اتم امكن 1

 ظ قاع خدلرت كلن للديدان
 1 مرقده وو قنو هنلاخ يا ةيفداعورل

 ١ بصور اهلا دوصتتمو 3: فالاع لَ 1

 ١ دوعلااي!دئل ايميلك اورج اا املا

 ' دوعلااماو نال ئاطي ن اره تقول اراهلفلا
 ١ هجوالاو هجارب نارهن ل يحج نم قوم
 ا رهاطرل و دوهلاوراهظلاب بج ةرانكلاكلانا

 ١ ةمزل يزل ل عزقنال وملء لب 0

 د " دوعلاورايال ١دوهول ن تر انكتجرا ن

 1 10 علا

 ' نافلوالا ث دلل !نمدياعف ةيلاوسرلو
 ” ثدلن هيلع اهراهظ_تع :ئبارلاقداذ

 1 | نامللا بباب : افلاوترانك
 اااذكا
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 5 6-0-0 سوا ه١ 1 دووم

 : بيسي سيب سيسي يي

 ١ رااامم ه ددح هي تيمر ايف [سقدانملا
 داليلع جهلا ة نعل نال سسم اكلاو هتتجوُر (ٍ

 كس انزل! نه جب اهحامراىيف نيب والاه لا

 0 ربو داعب ا/لاو دطلا ةْدل

 ةن اكراو دلو ينس لاو بر احلل يق لاو
 لضالو ف ايامه ملاعب انة ضيصوو ناتعالو
 مسه” اوزا نوري دلو يل اد دلوق هز
 دوو 1و يأ زب ترزتساجايلاو تايإب/
 ٠ مل ىلا خند ثنا "رأوا 4
 ا يي يجلا 0

 ارد بخلاف هيو روضحلا يف اهيل اريشيسو
 تسللوقيقراوتل] ءاىغب بيافلارء اضل در
 نر هيد ناكناو خلا فكن ١طلغودر
 دلولا ناو لقي هجرس !تاسطل ا
  لقرل ناوانز ضزلولا انهو !هتدلو يذلا
 ١ اهللاة تس »هناعلي يا هب صخو نم ىسل
 نزيوعمل ائالدلو ناكفيعدب هان بسن
 . . قلل ارا يد رن لسو هيلع جدبالص هنا

 يلازهل انك اهيل هن عند ه درو هل ابرزولا



 الندي ةتباسلا تاي فنا حل ف السن ظ |
 جتا دحلا كو ةشافلق اهيل ايقو 0
 ظ ظ انعدم يق يس وسال 1

 ا(! تلرقلا سنع دحلا باجياو الياناعخ

 ظ ْ انك و ارهاط مافن او ا ا دلو

 نامتقح اهنا هع طرغسو عاضإاب
 . قلطاوللا زيا نكذب اهفدق و تنعالو ١ نعال
 ْ .ةيقبلاونادوصقم فنسسلا هدا انهانالو لاو

 00 اان انامهيل عن

 ره ةمرحلا عفش“ ماو دعا همرلو ناكم 51
 ! ان رنج ا نع , الو ةقيالا خلد دلا

 ااديتذكا نالأعوز نركر نا عدل ملاطرشس

 ..[ دلو يفت ااوسن نعلق ةتبجور مرو
  اضناكن اف تناموااهنال نإدىباهم ْنَم ن تائال

 2 دلوذ نعال دحض فعب أ عاتطنو يسقي
 : . ةاكاناو نكي ملا ذا امن ود هيفن دبرمو ةئعلي

 ١ القةنونيبلا دجب يلاو ا دحام قو ىلا فاضح

 انشا! نكدعن ال >ادلو فن الس نال
 ظ . نعجلرو عاكتل ادجب يلا فاضمونلطم ِفْذَد
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 سدت : بحس. تلاج سيلا د هاؤإب دمحم ه٠ «هاجإاط وينور وح

 -  ةهجن - هس بوووا هس

 ١ نعارلا لب اوم هيلع اللا عرقو بسنلا

 ( لن هبل صخ الف ةيدارلااه١ ماعم 764

 قدرتيو
 ناو يسارف يلع أهيل يري ةباصا ماهي مرلارف ١

 يئالنيئلاررتت الو ةياصالاكنت نميلولاانه

 امو نولاوانيافنعطتسياو دلل ا
 تانعاليف'سيفذق درسا اهب هيب

 . ل صخنو نعدليف بست قت دلو خ ناك
 يشبك تلا فقببا_لاروصلا نم ندارلارغ
 انتا عيت دولا هزعا/دبو هناعلب ابنا

 مكر انتنال يفض نع دلت اكو ادع دحلا حل
 , رلراصقلعتي نب للوطو بتل اونل هناعلألو
 هصرقتادول بجو ةديربشبن تبطو هننجو للا

 دلو نر مل ناو ناىللا هلواذياو طاع ةيفاندل ٠
 انيةداصلا كغ يف ا دنايد يمل! حسد

 اهرنم ىيلوامهرم امظحل ةماسكلاو ناحللا ا

 امهيفالا يعدملا شاج ةئكالبادتيانوكيام
 دجلا بحوب فو قمس نافالا طر ١ ١
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 | اهورتموا ث دج ةالصل مرر ذنولامركذ
ب اج ذلرشدلا هرعت

 تترفو ايرم ة

 بيط ماهطلكاىاحابموا ظ
 عتماباووا

ما غ,ذنولف حمي الورهطلا ةدلصك
 ن

 كجم :ةحنف ماهشعد
 نيد بروا

 ةيلعاضق دلف هياذو لغيدقي كومو

 2 واهيلغلاضقال تاز اناهينسعب ةيك ا /مذنولا

ر الضو ! ضرب ماوحالادعب هظنم
 8 ١ قب

  ا#اعلغم همس رو! كقولا فاطخوا نان
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 . لوطياليل ةدحاووعديا!قباسلامدتب
 - عاقلا فو هلنميأيونيقابلارغبف نمرلا
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 ايهربغو 4 يسم
 اراناحللاو ممل! عاضرلا#

 قفلت د اطفال ةنااتقلا
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